VÄLKOMMEN TILL SKL:s INNOVATIONSDAG 8 SEPTEMBER

SKL:s Innovationsdag 2015
Invånare! Medarbetare! Företag! Samhälle! – hur frigör vi innovationskraften i
kommuner och landsting för att skapa det samhälle vi vill ha?
Den offentliga sektorn står inför en svårlöst ekvation. Andelen arbetsför befolkning minskar samtidigt som
behovet av välfärdsinsatser ökar. Vissa kommuner växer snabbt medan andra förlorar invånare. Behovet
av nytänkande stort inom alla de verksamheter som kommuner, landsting och regioner ansvar för. ”More
of the same” är inte alltid lösningen. Vi behöver utrymme att utmana det befintliga och ställa oss frågan:
Vad händer om vi gör så här?
Hur frigör vi innovationspotentialen i Sveriges kommuner, landsting och regioner?
På SKL:s Innovationsdag den 8 september tar vi ut svängarna i innovationslandskapet. Välkommen till en
rolig och givande dag för dig som söker kunskap och inspiration om nya sätt att arbeta med innovation och
utveckla din verksamhet.

I programmet kan du välja i arenorna

TESTA, DELA och LYSSNA där du

inbjuds att
tillsammans med oss och kollegor i andra organisationer på olika sätt föra innovationsfrågorna framåt och
in i verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Varmt välkommen!
Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Program 8 september
10.00 Välkommen och inledning – Släpp taget, frigör kraften!
Vilket är SKLs engagemang för innovation? Hur arbetar regeringen med innovation i
offentlig verksamhet? Vad gör man i Roskilde som lyfts fram som en internationell
förebild?
Medverkande:
SKL representant, ev Lena Micko, SKL:s ordförande (ej tillfrågad)
Mikael Damberg, innovationsminister (ej bekräftat) Ardalan Shekarabi? Civilminister (ej
tillfrågad) Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde kommun i Danmark.
Ta del av konkreta exempel på hur kommuner, landsting och regioner i Sverige arbetar
med innovation för ökat värde för medborgare på en rad områden: integration, äldreliv,
hälsa, resurshantering.
Medverkande:
Bo Hjälmefjord, Växjö kommun
Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland
Mattias Ringh, Karolinska institutet

11.00 Tjänstelogik för förnyelsebyråkrater
Är vi fast i ett industriellt tänk i offentlig verksamhet? Vad gör det med förmågan till
innovation? Hur ska vi tänka och göra för att utgå från det som verkligen skapar värde för
medborgare? Per Kristensson som är forskare på Centrum för tjänsteforskning (CTF) ger
en vägledning i tjänstelogik för förnyelsebyråkrater. Det följs av samtal om
medborgarfokus för innovation med Per och tre erfarna och nytänkande offentliga ledare.
Medverkande:
Per Kristensson, professor som forskar i tjänsteinnovaton, CTF
Christina Forsberg, avdelningschef CSN.
Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun
Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting

12.00 Dialogtorg
Hämta inspiration och ta del av erfarenheter och konkreta tips från ett flertal olika
innovativa kommuner, landsting och regioner. Du väljer vilka du vill inspireras av och
nätverka med.

12.30 LUNCH
Mingellunch bland utställare och kollegor.
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13.30 Lärpass, välj en av tre arenor.
”Testa”

”Dela”

”Lyssna”

Involvera på riktigt – när
välfärd skapas
tillsammans
Praktisk
innovationsverkstad med
medborgaren i fokus.

Växthus eller atomvinter –
att vårda ideér

Förändra radikalt – 10 svenska
kommuner gör det

Innovation börjar med
människan. Det är
människor som får idéer och
utvecklar nya lösningar. Men
hur bra är vi på att vårda
medarbetares idéer? Inom
landstingen finns
erfarenheter av
innovationsslussar. Hur kan
vi bygga motsvarande
kapacitet i kommuner?

Förändra radikalt
Är våra brukare nöjda med den service de
har? Har vi koll på vad som är brukarens
egentliga behov? Hur kan vi arbeta för att
erbjuda tjänster som är annorlunda, bättre
och billigare? Ta del av erfarenheterna
från SKLs projekt Förändra radikalt.
Laholms kommun berättar hur de antog
utmaningen att involvera sina brukare för
att förändra en av sina tjänster. Vad
krävdes av individerna, organisationen
och ledare, och vad gjorde man i
praktiken?

Prova på att innovera med
användarcentrerade
metoder med ExperioLab
vid Landstinget i
Värmland. ExperioLab är
ett innovationlabb som
involverar personal,
patienter och närstående
för att tillsammans
utforma vårdtjänster som
skapar värde i människors
vardag.
I en praktisk workshop får
du prova på att arbeta
med tjänstedesign för att
identifiera behov och
problem, generera idéer
utifrån insikter, samt ta
fram prototyper till
lösningar.

14.00

Allt för att skapa bättre
välfärdslösningar
tillsammans med dem
som berörs.
Medverkande:
Tomas Edman

Medverkande:
Jonny Paulsson, Vinnova

Medverkande:
Anna Lindström, SKL
Byte

”Dela”

”Lyssna”

Motala – pilotkommun för
innovationsarbete
Motala kommun är på väg att
utveckla ett gemensamt
system för
innovationsledning i hela
organisationen. Men hur går
det till i praktiken? Vad krävs
av ledning, medarbetare och
politik? Ta del av framgångar
och erfarenheter från
medarbetarna i Motalas
innovationsprojekt.

Tio tips för gratis innovation
Ingen budget? Ingen tid? Inga idéer?
Innovationsforskaren Leif Denti och
skribenten Martin Kreuger från
sajten Tusentips.se slår hål på myten om
att innovation kräver stora investeringar
och dyra konsulter. Duon ger dig
handfasta tips på hur du som chef
tillsammans med dina medarbetare får
fart på er innovationsförmåga utan extra
resurser.
Medverkande:
Leif Denti Innovationsforskaren och
Martin Kreuger, skribent

Medverkande:
Kirsi Mikkonen, Motala
kommun

15.00 Kaffe
15.20 Avslutning – insikter och framtidsspaning
Vilka är de viktigaste insikterna från dagen? Vad har inspirerat? Vad kan det leda til?
Insikter från dagen summeras och deltagare och en panel reflekterar.
Vad händer framöver inom innovation i offentlig verksamhet? Hur kan det offentliga Sverige släppa taget och
frigöra kraften? Vilka är de heta frågorna och utvecklingsspåren framåt?
En spännande framtidsspaning med engagerade innovation i offentlig verksamhet innan SKLs vd Håkan
Sörman avslutar dagens program.
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Medverkande:
Joy Mogensen, borgmästare, Roskilde kommun
Daniel Forslund SLL alt Robert Nicholas Winroth Västerbottens läns landsting
Christina Karlsson, arbetsmarknadschef på socialförvaltningen Angered, Göteborgs stad.
Håkan Sörman, vd SKL

16.30 Dagen slut

Nollfelskultur? Vad är värst,
legala eller mentala hinder?

Hur bra är vi på att vårda
medarbetares idéer
egentligen?

Vilken roll spelar du som
ledare, medarbetare,
tjänsteman eller politiker?

Vad krävs för att bra idéer ska
bli verklighet?

Tjänstelogik och
förnyelsebyråkrater

MÖTESINFORMATION
Datum

8 sep, kl 10 – 16.30. Registering och kaffe serveras från kl 9.00.

Plats

7A Odenplan, Stockholm. Karta.

Målgrupp

Dagen vänder sig till ledande tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och
regioner.

Kostnad

1900 kr

Anmälan

Anmälan sker via den här länken. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan person. Sista anmälningsdag är 8 juli.

Information

Information om deltagande och anmälan kontakta Konstella. konferens@konstella.se
Information om dagens innehåll, vänligen kontakta
Klas Danerlöv, klas.danerlov@skl.se
Linda Ahlford, linda.ahlford@skl.se.
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