
HUR TAR SVERIGES STÄDER OCH KOMMUNER EN LEDARPOSITION I 
INNOVATIONS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET? 

INBJUDAN

Innovationsplattformarna i de sex städerna Borås, Gö-
teborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm har i stort 
sett följts åt sedan 2013 och har tillsammans utvecklat 
nya kunskaper om förutsättningar för stadsut vecklings- 
och samhällsinnovation, om vikten av stöd och engage-
mang, samskapande, systematik och lärandeprocesser. 

Arbetet pågår fortfarande men målet med en slutrap-
port och strategisk agenda inför fortsättningen börjar 
närma sig. 

Lärdomar från processen har nu sammanfattats och 
dessa vill vi dela och testa med fl er. Ämnen såsom hur 
systemövergripande arbetssätt kan understödjas av 
nya sätt att leda och organisera samt hur vi kan följa 
upp och styra i riktning mot hållbar samhällsutveckling 
och agenda 2030-målen kommer att diskuteras under 
seminariet.

Välkomna, vi ser fram emot att lyssna och prata med fl er 
om er innovationsresa!

RISE och IQ Samhällsbyggnad bjuder tillsammans 
med de sex städerna i Vinnovaprojektet Nationell 
Samverkan Innovationsplattformar in till ett semi-
narium där vi diskuterar hur Sveriges städer och 
kommuner kan ta en ledarposition i innovations- 
och omställningsarbetet framåt. Datum

29 november 2018
13.00-16.00

Maila Anna-Karin Stoltz Ehn 
för anmälan

Adress
Stadshus AB
Kronhusgatan 2F, plan 2
Göteborg

Se program nästa sida

Kontakt
Anna-Karin Stoltz Ehn
anna-karin.stoltz.ehn@ri.se
070- 364 52 30

Jenny Lööf
jenny.loof@ri.se
070 - 548 59 58

anna-karin.stoltz.ehn@ri.se


Detta seminarium är det � ärde i serien Innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling. Det 
första ”Innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling – vad innebär det för kommuner och 
myndigheter? ”hölls i april 2017, det andra ” Innovationsledning för hållbar stadsutveckling – vilken roll spelar tillit?” i 
oktober 2017 och det tredje ”NotBoring wokshop om digitala innovationsledningssystem för systematisk omkullkast-
ningshjälp” den 16 februari 2018. Seminarieserien pågår till 2018 och är en del av arbetet med Vinnovaprojektet 
Nationell Samverkan. Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. 
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PROGRAM

12.45  Insläpp och ka� e

13.00  Inledning,
  Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad

  Ett styrsystem för hela kommunen? 
  Christine Feuk, projektledare styrning och ledning, SKL
  
  Preliminära slutsatser och rekommendationer från Vinnovaprojektet  
  Innovations plattformar för hållbara och attraktiva städer, 
  Anna-Karin Stoltz Ehn, samordnare och processledare Nationell 
  Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, RISE
  
14.30  Fika

14.50  Rundabordssamtal - hur ser ni på våra förslag? Vilka är era lärdomar  
  och rekommendationer?  
 
15.30  Summering i storgrupp - vilket stöd eller vilka signaler behövs   
  från beslutsfattare och fi nansiärer på kommunal, regional eller   
  nationell nivå eller från helt andra håll?

16.00   Slut


