PROGRAM
08.00 		

Checka in och slå dig ner med en kaffe i salongen på 1803

08.30 		
Välkomna till Grottan – nu kör vi!
		Anders Brunberg, är styrgruppens ordförande i projektet iCare4Fyrbodal och chef på Tillväxtavdelningen i
		
Uddevalla kommun, hälsar välkomna och ger oss en kort bakgrund.
		Moderatorer: Anders Wikström, RISE & Angelica Hafström, Innovationsutvecklare, Uddevalla Kommun

		
08.45		
Hur framtidssäkrar vi Socialtjänsten?
HANS KARLSSON
AVDELNINGSCHEF
VÅRD OCH OMSORG, SKL

		
Vad ger SKL för stöd? Hur kan vi använda tjänstedesign för brukarinvolvering? Hur utvecklar
		
vi styrning och ledarskap inom socialtjänsten?
		Hans Karlsson - Avdelningschef Vård och Omsorg, SKL, f.d. landstingsdirektör i Värmland

		
09.15
Den Digitala Revolutionen

Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration,
digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?
Hur möter vi alla utmaningar och hur blir digitaliseringen ett verktyg i Fyrbodals utveckling?
		Bo Dahlbom - IT-professor vid Göteborgs universitet, och mångårig rådgivare till svenska regeringar i IT-poli		tiska frågor.
		
		

BO DAHLBOM
IT-PROFFESOR

10.00
Workshop med fika under ledning av Bo Dahlbom
		
10.30 		
Vad kom vi fram till? Återkoppling och reflexion av resultat
		Bo Dahlbom
11.00 		
		

CHRISTINA CEDER
OMVÄRLDS ANALYTIKER

MICCO GRÖNHOLM
HEAD OF FUTURE

LEIF DENTI
FORSKARE
INNOVATIONSPSYKOLOGI

ANDERS WIKSTRÖM
FORSKARE
INNOVATION & DESIGN

Trendspaning – eller när du inte behöver en snabbare häst…

Med omvärldsanalys skall vi öka förutsättningarna för att ge rätt service på rätt sätt och utifrån göteborgar
		
nas behov – nu och i framtiden. I Christinas arbete ligger att etablera, utveckla och driva trendspaning,
		
omvärldsbevaknings- och medborgaranalysprocessen.
		Christina Ceder - Omvärldsanalytiker, Göteborgs Stad Enklare vardag i en hållbar och öppen stad är vår vision.

11.30 		
M indre kontroll - Mer tillit och handlingsutrymme (webbsändning)
		Laura Hartman, ordförande regeringens Tillitsdeligation (SOU 2018:47)
		Hur utvecklare vi styrning och ledning för att ta vara på medarbetares kunskap och engagemang?
		
		
12.00
Mat och mingel på Meatings
		
13.00
Vad krävs av framtidens kommun?

Staden har de två senaste åren bland annat blivit utsedd till Sveriges IT-Kommun, Årets Bästa Miljökom
		
mun, Årets Tillväxtkommun och Sveriges Kvaltetskommun. Micco berättar om utvecklingsresan och reso
		
nerar kring vad som krävs av framtidens kommun.
		Micco Grönholm - Head of Future, Helsingborgs Stad

		
13.45
HR som drivkraft för att stärka organisationens förmåga
		
att förnya sig?
		
HR har en stor roll i att stärka organisationens förmåga att förnya sig. Hur känner organisationer igen

		
innovativa medarbetare i rekrytering? Hur kan man mäta och belöna innovation? Hur kan en gynnsam
		
innovationskultur formas? Vilka organisationsstrukturer och processer kan stärka innovationsförmågan?
		Leif Denti - Forskare i Innovationspsykologi, Göteborgs Universitet, författare till boken
		
”Innovation ur ett personalvetenskapligt perspektiv” (2018) och en av grundarna till www.tusentips.se.

14.15		
iCare4Fyrbodal - Vad gör vi nu?
		Kort presentation av utvecklingsprogrammet Framtidsorienterat Ledarskap och Behovsdriven Utveck
		
		

ling. Ett processtöd för Socialförvaltningens ledningsgrupper att öka förändringstakten och förnyelseförmågan i organisationen. Ett förändringsledningsprogram under 6 månader för chefer och utvecklare.

14.30		

Fika

14.45		
		

Workshop
Håll dig borta från lösningen - innan du på riktigt förstått behovet

		
		
		
		

Vi talar ofta om att vi skall utgå från brukarens/patientens/klientens behov - men hur gör man? I denna
workshop kommer vi få lära mer om designmetodik och prova på hur det kan gå till. Vi utgår från en utma
ning kring Trygghetslarm som presenteras av Marianne Brattberg, SAS på Socialförvaltningen i Troll
hättans Stad. Workshopen leds av Anders Wikström, Entreprenör och senior forskare med doktorsexa
men inom Innovation och Design, RISE Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner

15.45		

Summering och reflektion - vad tar vi med oss hem?
*Med reservation för justeringar i programmet.

