Innovationsveckan 2019
- tillsammans förnyar vi det offentliga Sverige

30 september - 4 oktober 2019

Ett initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Vad?
• En nationell Innovationsvecka första veckan i oktober, för att möjliggöra att
smarta lösningar och arbetssätt som finns i offentlig sektor visas upp och sprids
till fler och i snabbare takt.

• Möten, samarbeten och samverkan kring utveckling och innovation, på plats
lokalt runt om i landet, och/eller på webben www.innovationsveckan.nu .
• Programmet skapar vi tillsammans - kommuner, regioner, statliga myndigheter
och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera lokala
aktiviteter/webbsändningar under veckan.

• Temat för årets vecka är att sprida och involvera.

Varför en innovationsvecka?
• Vi måste i grunden förändra och förnya vårt sätt att leverera välfärd och andra
offentliga åtaganden därför att: vi har brist på arbetskraft, vi har inte råd att låta
bli, invånarna förväntar sig det.

• Ska vi lyckas i ett förändringsarbete som berör hela det offentliga Sverige så
behöver vi stärka delningskulturen för att skörda skalfördelar – återbruka
varandras lösningar och innovationer.
• Det bubblar av utveckling hos kommuner, regioner och myndigheter – vi vill
synliggöra och uppmärksamma detta viktiga arbete.

Varför vara med på Innovationsveckan?
• Möjlighet att visa upp arbeten och innovationer lokalt och nationellt och
marknadsföra det under ett nationellt ”paraply” genom SKL:s och Vinnovas
kanaler

• Tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete - medarbetare, förtroendevalda,
samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.
• Kunna ta del av andras arbeten och lösningar
• Bidra till att vi möter samhällets utmaningar på ett smartare sätt

Hur?
• Genom t.ex. föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar, dialogmöten
osv kan arrangörerna visa upp arbeten och innovationer lokalt och nationellt
(via webbsändning).

• Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras
och marknadsförs av SKL och Vinnova.
• SKL och Vinnova anordnar även ett antal nationella, webbsända aktiviteter
under veckan.
• Ett gemensamt kalendarium och information för arrangörer och deltagare
kommer att finnas webbplatsen www.innovationsveckan.nu.

Läs mer och anmäl aktiveter på
www.innovationsveckan.nu

