
 

     

 

Offentlig kraft – innovation i 
offentlig verksamhet 

 
Välkommen! 

 
 

Vårt första möte i seminarieserien äger rum på NSR:s anläggning i Helsingborg 

(vägbesrkivning), som ägs av 6 kommuner i nordvästra Skåne (www.nsr.se). Helsingborg är 

lätt att nå via bil, båt och tåg, samt via Ängelholms flygplats, som trafikeras både av SAS 

(Arlanda) och Kullaflyg (Bromma). Vi startar dagen kl 10, så att även lite mer långväga 

deltagare ska hinna fram. 

 

Vid det första tillfället kommer vi att gå igenom seminarieseriens syfte, upplägg och 

möjligheter till justeringar, för att bättre kunna möta behoven i deltagargruppen. Sedan 

kommer vi gå in på hur ett regionalt innovationssystem kan se ut och hur kluster, nätverk, 

3H, regionala innovationsmiljöer/-platt-formar/-system hänger samman och påverkar 

varandra. Tanken är att inte bara ta upp framgångsrika exempel, utan också mindre lyckade 

satsningar, fallgropar och farhågor utifrån era egna erfarenheter.  

 

Innehåll: 

 

 En kort genomgång av syftet med seminarieserien, innovationsfältet och de regionala 

systemens roll i Sverige  

 Introduktion till Vinnovas och SKLs överenskommelse  

 Exempel på en regions innovationssystem och hur offentliga 

anläggningar/verksamheter kan ta del i denna 

 Kopplingen mellan offentlig verksamhet och stärkande av SME regionalt inom green 

tech.  

 

 

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://www.nsr.se/Default.aspx?ID=826
http://www.nsr.se/


 

     

 

 

Seminariedag I, torsdag 18 april, 2013 

 

09.30 Frukost och mingel 

 

10.00 Introduktion 

Reglab hälsar välkomna och redovisar bakgrund och syfte med seminarieserien 

 Översiktlig genomgång av upplägg, förutsättningar och program 

 

10.30 Presentation av VINNOVA och SKL:s överenskommelse och vidare program 

 

11.00 NSR – en grön testbädd 

 

12.00 Lunch 

  

13.00 Region Skånes innovationssystem – att nå den offentliga verksamheten  

 

13.45 Dialog: Styrkor och svagheter i regionala innovationssystem  

 

14.40 Kaffepaus 

  

15.00 Sustainable Business Hub – grön tillväxt och internationalisering  

  

15.40 Offentliga anläggningar som stöd för SME - reflektion 

  

16.20 Summering och reflektion kring dagen 

 

16.45 Avslut 

 

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

alla deltagare får en egen inloggningsidentitet för att via hemsidan kunna följa, bidra och 

diskutera kursen.    

 

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 

 

 

http://www.reglab.se/klusterutbildning
mailto:fredrik.rakar@skl.se
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