
VARFÖR iCARE4FYRBODAL?

A Nulägesanalys - Interna och externa förutsättning-
ar för lyckat innovationsarbete

B Innovationsvision - formulerad, dokumenterad, 
kommunicerad och förankrad

C Innovationsstrategi - formulerad, dokumente-
rad, kommunicerad och förankrad

D Innovationsmål - formulerad, dokumenterad, 
kommunicerad och förankrad

E Ledarskap & högsta ledningens verkliga engagemang

F Ledarskap för att fostra en innovativ kultur

G Ledarskap som försäkrar organisering, ansvar &  
befogenheter

H Risker och möjligheter

I Mål på relevant nivå och funktioner

J Roller och ansvar för innovationsarbete

K Resurser avsatta

L Kompetens 

M Medvetenhet bland medarbetare

N Kommunikation

O Dokumenterad information

P HR och policystrategi

Q IPR-policy (immateriella rättigheter och ex.fribrev)

R Samarbetspolicy för intern/extern samverkan

S Innovationsprocessen finns beskriven

T Innovationsprocessens resultat skall kunna mätas

U Indikatorer att mäta hela innovationsarbetet

V Rutiner för förbättring av innovationsarbetet

1 2 3 4 5 

Stöd - möjliggörare

VAD SYFTER UTVECKLINGS- 
PROGRAMMET TILL?
Utvecklingsprogrammet Framtidsori-
enterat Ledarskap och Behovsdriven 
Utveckling i syftar till att skapa förut-
sättningar för Fyrbodals Socialtjänster 
att öka förändringstakten och förnyelse-
förmågan. Det är en viktig förutsättning 
för att lyckas ta vara på nya möjligheter, 
som bland annat digitaliseringen med-
ger. Vi inför inte bara teknik—vi inför 
förändringar. Vilket är en helt annan 
sak eftersom förändring handlar om 
människor.

MÅLET
med utvecklingsprogrammet är att 
kunna leverera mer och bättre nytta för 
dom våra tjänster är till för. Nu startar 
vi ett förändringsledningsprogram med 
processtöd under 6 månader för chefer 
och utvecklare inom Socialtjänster som 
deltar iCare4Fyrbodal-projektet. Tanken 
är att programmet på sikt skall kunna 
erbjudas övriga Socialtjänster i Fyrbo-
dal. 

Mer information om programmets tema-
träffar och innehåll hittar du på www.
icare4fyrbodal.se/kick-off

Vi utgår från SIS vägledningsstandard
Innovation Management i IC4F.

1= Finns inte            5= Finns på plats

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 välfärds-
tjänster, resursbrist, rekryteringssvårigheter och den 
snabba tekniska utveckling och digitalisering ställer 
stora krav på ökad förändringstakt. 

Ensam är inte stark när det gäller att möta dessa 
utmaningar – så hur kan vi tillsammans stärka vår 
förändringsförmåga med sikte att bli bäst i Sverige? 
Det är vad som driver iCare4Fyrbodal – ett projekt 
som medfinansieras av Sveriges Innovationsmyndig-
het Vinnova. Mer information hittar du på 
www.icare4fyrbodal.se/kick-off

Dagens program handlar om frågor 
som:

• Vad krävs av framtidens Socialtjänst?
• Hur möter vi den digitala revolutionen?
• Hur leder man i en värld i ständig förändring – 

och vilka kompetenser krävs?
• Hur kan vi ta vara på medarbetarnas kunskap 

och engagemang?
• Hur involverar man brukare/patienter/klienter i 

utvecklingsarbetet?
• Vem leder och styr för förnyelse- och föränd-

ringsarbete?

TA INNOVATIONSTEMPEN PÅ DIN ARBETPLATS!
AKTIVITET

Processen

Indikatorer

Förbättringar

Omvärld

Ledarskap

Planering för lyckat innovationsarbete

Stöd - möjliggörare

ANHA19
Anteckning
Varför stärka förnyelseförmågan?Första stycket kan stå kvar.BYT 2:A STYCKET TILLFör att möta dessa förändringar behöver kommunen ta vara på kraften från alla engagerade och smarta medarbetare. Men för att klara det behöver vi rusta oss med metoder, kultur och processer som stöd. Det är vad TUFF-projektet skall försöka utveckla utifrån era behov i verksamheterna.Vad kommer dessa omvärldsförändringar innebära för oss som arbetar inom äldreomsorgen? 

ANHA19
Anteckning
Lägg in programmet jag mejlade till dig här istället för denna tabell

ANHA19
Anteckning
Kan du lägga in den bra bilden med farbrorn med hörlurar istället för texten här? :)

ANHA19
Anteckning
  

ANHA19
Anteckning
Byt denna till äldre händer (se bifogad bild i mejl)

ANHA19
Anteckning
Ta bort pilen



PROGRAM
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Välkomna—Nu kör vi! 
Anders Brunberg, styrgruppens ordförande, Uddevalla 
kommun

Hur framtidssäkrar vi Socialtjänsten? 
Hans Karlsson, Avdelningschef vård & omsorg, SKL

Den Digitala Revolutionen 
Bo Dahlbom, IT-professor

WORKSHOP med fika

Vad kom vi fram till? 
Bo Dahlbom forts.

Trendspaning eller när du inte behöver en snabbare häst 
Christina Ceder, Omvärldsanalytiker, Göteborgs Stad

Mindre kontroll—Mer tillit och handlingsutrymme 
Tillitsdelegationen Laura Hartman, ordf. (Webb)

MAT & MINGEL PÅ MEATINGS

Vad krävs av framtidens kommun? 
Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborgs Stad

HR som drivkraft för att stärka organisationens 
förmåga att förnya sig? 
Leif Denti, forskare Innovationspsykologi, Göteborgs 
Universitet

iCare4Fyrbodal—vad gör vi nu? 
Angelica Hafström, Innovationsutvecklare Uddevalla 
Kommun & Lis Palm, FoU, Fyrbodals kommunalförbund

FIKA

WORKSHOP—Tjänstedesign 
Håll dig borta från lösningen—innan du på riktigt 
förstått behovet! 
Anders Wikström,  Forskare iInnovation & Design, RISE 

Summering och reflexion - Vad tar vi med oss hem?

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VETA MER?
Boka gärna in oss i din ledningsgrupp så kan vi ta en dialog tillsam-
mans om vad vi gör i projektet iCare4Fyrbodal och hur ni kan följa 
den pilot utvecklingsprogrammet som startar nu

Uppdaterad information och material för varje tematillfälle kommer 
finnas på iCare4Fyrbodal.se

Kontakta gärna någon av oss programansvariga: 
Angelica Hafström Innovationsutvecklare KLK, Uddevalla Kommun 
angelica.hafstrom@uddevalla.se, telefon: 0522-69 60 80

Maria Klamas Utvecklingsledare Funktionshinder
Vetenskaplig ledare Socialtjänsten, Fyrbodals kommunalförbund 
maria.klamas@fyrbodal.se, telefon: 0522-440831

INNOVATIONSTIPS FRÅN COACHERNA
Omvärldsbevakning

• Kairos Future
• www.trendomvarld.helsingborg.se
• www.deladigitalt.se

Ledarskap
• SKL Innovation LEDA-program
• Innovationsledarna—yrkesförening
• Vinnova Re:model (Youtube)
• Leading Healthcare, Handelshögskolan Stockholm 

Metoder och verktyg
• SKL Innovationsguiden
• ExperioLab
• Realize

Deltagande projektparter:

Projektet medfinaniseras av:

www.icare4fyrbodal.se
E-post: info@icare4Fyrbodal.se
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ANHA19
Anteckning
Denna sida kan vara tom fö.u  vår kommunlogga

ANHA19
Anteckning
Innovationsförmåga=förnyelseförmågaOrdet innovation kan du översätta till förnyelse. Innovationsförmågakallar vi förmågan hos individer och organisationer att skapa värdebaserat på insiktsfull kunskap.Innovation används ofta för att beskriva helt nya och i grundenrevolutionerande idéer, men en innovation kan också vara flera små enklalösningar på ett problem som tillsammans skapar helt nya förutsättningareller arbetssätt. Det spelar alltså ingen roll vilken ambitionsnivå du har.Det är helt okej att ha ambitionen att vilja förenkla eller förbättra. Detskapar möjligheter för förflyttning. Det viktiga är att stärka vår förmågasom organisation, verksamhet och medarbetare att framgångsrikt ta ossfrån behov till lösningar som ger ökad nytta och värde för dem vi är till för.Källa: Innovationskraft, Sundsvalls kommun




