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Medarbetardriven innovation – hur gör vi? –
inbjudan till nätverksdag 23 maj 2018 i Göteborg
Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med
olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att
inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande.
Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och
inspiration för de som är nyfikna eller t.o.m. är på väg att starta sådan verksamhet.
Nätverksdagen mellan kl. 10.00 och 15.00 är öppen för alla. De av Vinnova
finansierade idéslussarna i kommuner har möte kl. 15.00 – 17.00, se separat
inbjudan. Info om Offentliga rummet 24-25 maj, se www.offentligarummet.se
Tid: kl. 10.00 - 15.00 öppet seminarium inkl. lunch och fika. Kl. 15:00 - 17:00
endast för de av Vinnova finansierade Idéslussar i kommuner, se separat inbjudan.
Plats: Göteborg, Svenska mässan/Gothia Towers, Entré 8, Mässans gata 8 (mot
Scandinavium), lokal/rum: R17 + R18
Arrangörer: Vinnova, SKL och AllAgeHub/Göteborgsregionen (GR)
Pris: 1150 kr. För pris inklusive konferensen Offentliga rummet, se
www.offentligarummet.se OBS Två personer per Idéslussprojekt medverkar
kostnadsfritt, klicka i särskild ruta i anmälningsformuläret.
Anmälan: http://offentligarummet.se/anmalan.1815.html
Frågor besvaras av Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova,
jonny.paulsson@vinnova.se och Carolina Fornell,
AllAgeHub/Göteborgsregionen (GR), carolina.fornell@allagehub.se
Preliminärt program kl. 10.00 – 15.00
10.00 – 10.10 Välkomna!
Carolina Fornell, AllAgeHub/GR, Klas Danerlöv, innovationssamordnare, SKL
och Jonny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova
10.10– 12.00 Inspiration och exempel på medarbetardriven innovation
• Jessica Svärdell, Linköpings kommuns idésluss, berättar om deras utvärdering
av idéslussen och utvecklingen av deras innovationsarbete
• Johan Kjernald, Göteborgsregionen, inspirerar med konkreta exempel på hur
man kan använda Dela Digitalt (https://deladigitalt.se/#loggain)
• Mats Frid och Magnus Kristiansson, Västra Götalandsregionens
innovationsplattform (https://innovationsplattformen.vgregion.se/), berättar
om erfarenheter, lärdomar och synergier med idéslussarna.
• Susanne Wessman och Anna Rosenberg, Systembolaget, berättar om jakten på
de försvunna diamanterna – hur Systembolaget hittade och utvecklade
innovationer tillsammans med medarbetare och leverantörer – trots ont om tid
och knappa resurser.

Mer information? Kontakta Jonny Ivarsson Paulsson, jonny.paulsson@vinnova.se
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12.00 – 12.30 ”Speakers corner” – lyft Din utmaning!
Alla deltagare erbjuds men sex st. ges möjlighet att lyfta en utmaning på ca tre
minuter med två minuters följdfrågor från alla. Först till kvarn… Tänk: Hur kan vi
jobba med…? Hur kan man tänka kring…? Tanken är att koppla ihop med andra
som vill prata om samma utmaning. Utmaningarna bör skilja sig något åt från de
teman som lyfts nedan. Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova, modererar.
12.30 – 13.30 Lunch i restaurang Seasons på plan 2
13.30 – 14.25 Workshop kring olika teman
Följande teman har idéslussarna successivt formulerat under 2017-2018 och här
ges möjlighet att fördjupa dialogen. Varje tema introduceras inledningsvis kort
(”pitchar”) och därefter väljer deltagarna ett tema av tre.
Förslag på teman är:
• Från osynlig bromskloss till pådrivande kraft. Hur skapar vi en kultur som
uppmuntrar innovation? Rebecca Cunevski, Kungsbackas idésluss inleder.
• Hur får vi fart på idéerna – utan att tappa involvering och kundperspektiv?
Johan Hörnemalm och Malin Bergvall, Piteå/Skellefteå idésluss inleder.
• Spridning - en förutsättning för innovation! Hur AllAgeHub vill bidra till
att öka förmågan att sprida och omsätta innovativa lösningar i
verkligheten. Anna Manhem-Laurin och Carolina Fornell, AllAgeHub/GR,
inleder.
14.25 - 14.30 Gemensam avrundning, vad händer nu?
Carolina Fornell, AllAgeHub/GR, Klas Danerlöv, innovationssamordnare, SKL
och Jonny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova
14.30 - 15.00 Fika/mingel och slut på öppen del

Mer information? Kontakta Jonny Ivarsson Paulsson, jonny.paulsson@vinnova.se
Mer

