HUR TAR SVERIGES STÄDER
OCH KOMMUNER EN
LEDARPOSITION I
INNOVATIONS- OCH
OMSTÄLLNINGSARBETET?
2018-10-15
Av: RISE & IQ Samhällsbyggnad
RISE och IQ Samhällsbyggnad bjuder tillsammans med de sex städerna i Vinnovaprojektet Nationell
Samverkan Innovationsplattformar in till ett lunchseminarium med efterföljande rundabordssamtal där vi
diskuterar hur Sveriges städer och kommuner kan ta en ledarposition i innovations och omställningsarbetet
framåt.
Anmäl dig till seminariet
Mer information
Innovationsplattformarna i de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm har i stort sett följts åt
sedan 2013 och har tillsammans utvecklat nya kunskaper om förutsättningar för stadsutveckling och samhällsinnovation,
om vikten av stöd och engagemang, samskapande, systematik och lärandeprocesser. Arbetet pågår fortfarande men
målet med en slutrapport och strategisk agenda inför fortsättningen börjar närma sig.
Lärdomar från processen har nu sammanfattats och dessa vill vi dela och testa med ﬂer. 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.

Program
12.00 Lunch
12.30 Inledning, Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad
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
13.10 Byen som innovationsplattformar – systerprojekt i Norge, Malin Kock Hansen, Design og Arkitektur Norge (DOGA)
13.30 Samtal runt borden – hur ser ni på våra förslag? Vilka är era lärdomar och rekommendationer?
14.15 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?
15.00 Avslut med kaﬀe och mingel
Under förmiddagen, kl. 09-12, hålls seminariet Medborgarbudget och synvändor för jämlika och hållbara städer i samma
lokal. Seminariet som arrangeras av Malmö stad m.ﬂ . fokuserar på hur
ökad samordning och gemensamma insatser över sektorer kan eﬀektivisera insatser. Anmälan och mer information om
förmiddagens seminarium hittar du här.

