
 

     

 

Offentlig kraft – innovation i 
offentlig verksamhet IV 

 
Torsdagen 14 november, Fotografiska, Stockholm  
 
 

Den sista delen i vår seminarieserie är vi på Fotografiska i Stockholm 

(http://fotografiska.eu/), lokal Annie, där vi diskuterar utmaningarna med framtidens 

stadsutveckling och hur staden kan göras mer hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Förra gången det offentliga tog ledartröjan i moderniseringen av våra städer fick vi rivna 

kulturkvarter och ståtliga miljonprogramsområden. Vilka verktyg behöver vi utveckla idag 

för att rusta våra städer inför framtiden och på vilket sätt kan det offentliga bidra till att 

utvecklingen går i önskvärd riktning?   

 

 

 

Kort om innehållet: 

 

 Hur ser behoven ut i framtidens städer och hur kan innovationskraft i offentlig 

verksamhet vara en del av lösningen? 

 Designverktyget och stadsplanering 

 SLL:s innovationsarbete 

 Summering och utblick: genomgång av syftet med seminarieserien och hur långt vi 

nådde. 

 

 

Som ni alla vet bygger Reglabs projekt på allas delaktighet och engagemang. Programmet 

utgår från platsens och regionens exempel på hur vi kan arbeta med innovation i offentlig 

verksamhet. Detta ska kopplas aktivt till samtliga deltagaranas erfarenheter, kunskaper och 

behov. Fundera därför också på vad du och din organisation kan bidra med – vad har ni gjort 

inom området som andra kan vara intresserade av? 

 

 

 

  

http://fotografiska.eu/


 

     

 

Seminariedag IV, torsdagen den 14:e november 2013.  

 

(Obs! Programordningen är indikativ, förändringar kan ske) 

 

09.30 Kaffe, smörgås och mingel 

 

10.00 Introduktion dag IV 

 

10.10 SLL Innovation 

 

11.00 Designverktyget i stadsutveckling 

 

12.00 Lunch 

  

13.00 Flerkärnighet och framtid 

 

14.00 Open Labs och samhällsutmaningar  

 

14.45 Kaffepaus 

  

15.00 Summering och diskussion kring vidare aktiviteter inom området  

  

16.00 Avslut 

 

Aktuell information om utbildningen kommer att finnas på www.reglab.se/offentligkraft där 

alla via hemsidan kan följa, bidra och diskutera seminarieserien.    

 

För ytterligare upplysningar, kontakta: 

Fredrik Rakar, Reglab, fredrik.rakar@skl.se 08- 452 72 21 

Klas Danerlöv, SKL klas.danerlov@skl.se   08-452 78 24 

Emma Gretzer, VINNOVA, emma.gretzer@vinnova.se  08-473 31 59 
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