En buss från Fyrbodal kommer lastad till Vitalis

HUR KAN DIGITAL TEKNIK BIDRA TILL
ATT FRAMTIDSSÄKRA SOCIALTJÄNSTENS
UTVECKLING I FYRBODAL?
GEMENSAM INSPIRATIONSRESA FÖR SOCIALTJÄNSTERNA
Med en omvärld i ständig förändring utmanas såväl gamla strukturer som sätt att styra och
leda våra organisationer. Invånarnas höjda förväntningar på kommunens service, ökande
efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist och den snabba tekniska utvecklingen ställer stora
krav på ökad förändringstakt. Det gör att digital teknik nu är en självklar del i utvecklingen.
Därför bjuder iCare4Fyrbodal in till en gemensam dag tillsammans för nätverkande,
erfarenhetsutbyte och inspiration. Bussresan sker i samverkan med VästKom. Först till kvarn
gäller för platserna – så ta med dig kollegor och häng med!

PRAKTISK INFORMATION
När:

23 Maj 2019, kl. 08.00 - 17.00

Var:

Riverside, Uddevalla

Hur:

Buss avgår fr. Riverside – t. entrén till Svenska Mässan I Göteborg (Tur &R etur)

Kostnad: Projektet står för bussresan. Lunch/fika bekostar man själv på plats.
Anmälan: https://icare4fyrbodal.se/anmalan/
Biljetter:
-

Svenska Mässan erbjuder oss i iCare4Fyrbodal följande alternativ:
kostnadsfritt inträde till utställningen (https://vitalis.nu/hem/utstallning/)
30% rabatt på konferensbiljett (https://vitalis.nu/hem/konferens/)
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En buss från Fyrbodal kommer lastad till Vitalis
Här kan du läsa mer om bakgrunden till vår gemensamma resa till
Vitalis: https://vitalis.nu/2019/02/en-buss-kommer-lastad/

KONTAKTUPPGIFTER
Funderar du över något så tveka inte att höra av dig!
Biljetter och resa

Innehåll under mässdagen

Lena Karlsson, Administratör
lena.a.karlsson@uddevalla.se

Angelica Hafström, Projektledare
angelica.hafstrom@uddevalla.se

0522-69 56 20

0522-69 60 80

Aktiviteten genomförs tillsammans med VästKom
Kontaktperson: Karl Fors, Länssamordnare, som finns på plats på Vitalis

Projektet iCare4Fyrbodal (iC4F)- syfte och mål
Att stimulera systematisk utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa
idéer och därigenom bidra till ökad samhällsnytta och tillväxt. En prioriterad del är att skapa
förutsättningar inom deltagande kommuner att leda och organisera för att stimulera
innovationsförmågan genom att integrera kvalitetsledning med innovationsledning och genom
kompetensutveckling för att stärka en innovativ kultur, stödjande ledarskap och metodkompetens.
Detta för att erbjuda en kreativ och stimulerande arbetsmiljö och ta vara på kraften hos chefer och
medarbetare. iC4F är ett av 11 kommunala idéslussprojekt som Sveriges innovationsmyndighet
Vinnova medfinansierar. Projekttid 2016-2019: https://www.vinnova.se/p/icare4fyrbodal---ideslussfor-samverkan-som-stod-for-innovationsledning-i-kommuner/

2(2)

