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Handlingsplan för finskt förvaltn¡ngsom råde
I januari 2019 gjordes ändringar i lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk. En ändring är den förstärkta rättigheten till ftirskola och
äldreomsorg på finska. Förut hade enskildarãtttill ñrskola på finska helt eller
delvis. Nu har benämning en delvis ersätts med vcisentlig del. Lagen ställer också
krav på att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer ftr sitt
minoritetspolitiska arbete.

Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är stärka minoriteternas
möjligheter till inflytande, att ge skydd för de nationella minoriteterna, samt att
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande i Sverige. Köpings
kommun ingår i ftirvaltningsområde ftir finska språket och har därmed ett särskilt
ansvar ft1r att värna om det finska språkets ställning.

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en handlingsplan för finskt
förvaltningsområde att gälla âtr 2020-2023. Samtliga fürvaltningar i kommunen
samt kommunens finska samrådsgrupp har beretts möjlighet till att lämna
synpunkter på handlingsplanen.

Förslag till beslut:

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrels en be sluta att anta
handlingsplanen för finskt förvaltningsområde 2020-2023 .
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Bakqrund
I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (Ramkonventionen) och den
europeiska stadgan om landsdel s- eller minoritets sky dd (M inor it e t s konv e nt i o ne n).
Ramkonventionen syftar till att skydda de nationella minoriteters fortlevnad medan
Minoritetskonventionens syfte är att skydda Europas kulturella mångfald.

Sveriges fem nationella minoriteter
Riksdagen erkände därmed judar, romer, samer, tornedalingar och sverigefinnar
som nationella minoriteter i Sverige och romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli
och finska, erkändes som nationella minoritetsspråk. Köpings kommun ingår i
ftirvaltningsområde ftir finska språket och har därmed ett särskilt ansvar für att
värna om det finska språkets ställning.

Kommunens skyld ig heter enligt minoritetslagen
I januari 2010 trädde lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft (hädanefter kallad minoritetslagen). Regeringens
målsättning med minoritetspolitiken är stärka minoritetemas möjligheter till
inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande i
Sverige. Ar 2019 gjordes ändringar i minoritetslagen ftir att ytterligare stärka de
nationella minoriteternas rättigheter till service på finska. Kommunen ska bland
annat ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiks arbete, främja bams rätt
till språk och kultur, informera, samråda och bland erbjuda förskola och
äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska.

Sverigefinnar i Köpings kommun
Att vara sverigefinne àr att vara en del av två kulturer och två språk. Av Köpings
kommuns invånare har cirka 17 % (4480 personer av drygt 26 000 invånare) finsk
anknytning, det vill säga är antingen ftidda i Finland eller har minst en förälder
alternativt mor- eller farförälder som är fodda i Finland (SCB 2018).

lnvånare 1:a gen 2:a gen 3:e gen Totalt Procent

Köpino 26 268 1237 1554 1689 4480 17,1
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Laqen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Det finns ingen specifik definition på nationell minoritet, men religion, språk,
traditioner och kulturarv är viktiga delar av nationella minoriteters identitet.
Regeringen kompletterade dessa kriterier med att de nationella minoriteterna ska ha
en uttalad samhörighet och historiska eller långvariga band med Sverige. De
allmänna bestämmelserna omfattar alla fem nationella minoriteter och gäller i
hela landet.

Kommuner och landsting ska arrta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.

Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoritetema på
lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs.

Det allmänna har ett särskilt ansvar ftjr att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoritetema möjlighet till
infl¡ande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor.

Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter
till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formema för
detta till deras fürutsättningar.

Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk-, samisk- och meänkieli-talande
inom respektive förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att:

Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter
med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare.

Myndigheter är skyldiga att ge muntligt svar på samma språk samt att på
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten
kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.

Förvaltningsmyndigheter ska verka ftir att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken.

Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldreomsorg, ftirskola
och annan pedagogisk verksamhet, helt eller till väsentlig del på
minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.
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Statsbidraq
Köpings kommun får ett årligt statsbidrag på 660 000 kr. Statsbidraget ar avsett att
användas till merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som

enskilda har enligt lagen, samt till åtgärder för att stödja minoritetsspråket finska.
Varje år låimnas en ekonomisk redovisning, till Länsstyrelsen i Stockholms län, flor

hur statsbidraget har använts i kommunen.

Statsbidraget i Köpings kommun används, i samråd med minoritetsgruppen
sverigefinnar, till att finansiera merkostnader som är relaterade till de rättigheter
som minoritetsgruppen har i en förvaltningskommun. Köpings kommun har en

ambition att enbart ta delar av lönekostnaden för samordnaren från statsbidraget.

Huvudsakligen till följ ande områden:

o Samråd
o Kartläggning
o Förskola
. Äldreomsorg
o Främjande genom kultur- och språkinsatser
o Information och synliggörande
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Samråd
I Köpings kommun finns sedan 2010 en finsk samrådsgrupp. Vi bjuder in till minst
fyra möten per år och tillsammans diskuteras hur den sverigefinska minoritetens
intressen ska tillgodoses och hur statsbidraget ska användas i Köpings kommun.
Samrådets funktion är främst rådgivande och ska ha ett invånarperspektiv när
sverigefinnarnas rättigheter diskuteras. Deltagama kommer från finska intresse-
organisationer och ftireningarna utser medlemmarna. Kan inte en medlem delta på

samrådsmöte är det önskvärt att en ersättare skickas.

Målsättning

Finska samrådsmöten ska ske regelbundet under organiserade former, minst fyra
gånger per år. Dagordning skickas ut en vecka innan mötet och mötesanteckningar
skickas till deltagarna efter mötet. Det som diskuteras på samrådsmötena bör
mötesdeltagarnaföra vidare in i sina füreningar/organisationer och samordnaren för
i sin tur in frågor i den kommunala organisationen. Kommunen behöver hitta former
ft)r hur man ska samråda med barn och unga.

Atgarder

Fortsätta med formaliserade samråd.

Hitta en modell für att samråda med barn inom fürskolan.

Utred om det finns intresse ftir öppna samråd där invånarna som inte är

füreningsmedlemmar kan delta.

o

a

a

6



Kartläggning
En inventering av kommuninvånarnas behov är en fürutsättning för att kommunen
systematiskt ska kunna arbeta med frågor riktar sig till den sverigefinska
minoriteten. Inventeringen ska ge svar på:

o Vilka behov och önskemål av service sverigefinska minoriteten har?
o Finns det språkkunskaper i finska i kommunens olika personalgrupper?

Målsättning

Det är viktigt att kontinuerligt göra kartläggningar för att ha en klar bild av hur
behovet av service pä finska ser ut. När det kommer till personalens

språkkompetenser i finska, behövs information om vilka som vill använda finska i
sitt arbete samt identifiera vilka utbildningsinsatser som behövs for att uppfylla
behovet av service.

Atgarder

Fortlöpande inventera behovet av förskola och äldreomsorg på finska.

Regelbundet ft)ra en dialog med ftirvaltningar där det kan uppstå behov av

utbildningsinsatser.
Fortlöpande ftira en dialog med invånarna med sverigefinsk bakgrund fi)r
att Ë information om hur behovet av service på finska ser ut.
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Förskola
En ändring i minoritetslagen från 1 januari 2019 âr den ftjrstärkta rättigheten till
ftirskola på finska. Förut hade enskilda rätt till förskola på finska helt eller delvis.
Nu har benämningen delvis ersätts med väsentlig del. I Köpings kommun erbjuds
förskoleverksamhet på finska. Hösten 2019 öppnas två avdelningar som har en

tvåspråkig (svensk-finsk) profil, en i Kolsva och en i Köping.

Målsättning

Köpings kommun ska erbjuda finsk ftirskoleverksamhet med ambition att hela tiden
utveckla och anpassa verksamheten utifrån barnens behov. Flerspråkigheten ska
stimuleras och förskolan ska aktivt bedriva arbete som generar till barns
flerspråkighet.

Atgarder
o Aktivt utföra informationsinsatser für att lyfta ftirdelama med barns

flerspråkighet.
Inleda samverka med en förskola i Finland som arbetar med tvåspråkig
verksamhet.
Dela ut stödmaterial till vårdnadshavare som väljer att inte placera sina barn
på tvåspråkig avdelning.
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Äldreomsorg
En ändring i minoritetslagen från I januari 2019 âr den förstärkta rättigheten till
äldreomsorg på finska. Förut hade enskilda rätt till äldreomsorg på finska helt eller
delvis. Nu har benämningen delvis ersätts med väsentlig del. Lagen ger också den

enskilde rätt till information, inflyande samt att få bibehålla sin kultur. Trygghet
och hemkänsla är viktiga aspekter ftir vårdtagare och anhöriga. Spraket kan vara ett
hinder och göra de äldre extra sårbara, fürvirrade och isolerade. Att kunna vistas
bland personer som delar ens egen kultur och språk, kan vara en viktig del av att
känna trygghet.

Målsättning
Kommunen ska sträva efter att ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig på finska,
utftird av finsktalande personal samt hitta metoder som kan skapa trygghet flor

vårdtagaren även om språket kan vara ett hinder. Fortlöpande kartlägga behovet av
kompetensutveckling kopplat till att kommunen ingår i finskt förvaltningsområde.

Atgarder
o Informera den som ansöker om bistand inom ramen für äldreomsorgen om

möjligheterna service och omvårdnad på finska.
o Identifi eravartbehoven av informationsinsatser finns, samt ta fram material

utifran behovsanalys en.

o Erbjuda kulturaktiviteter som upprätthåller de äldres rätt till sin kulturella
identitet.

o Skapa ftirutsättningar för attha en mötesplats för fìnsktalande.
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Främjande genom kultur- och språkinsatser
Kommunen har ett särskilt ansvar ft)r att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och ska även skapa möjligheter für dem att behålla och utveckla
sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av

det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Vi har genom åren utarbetat ett
arbetssätt d¿ir vi förlägger kulturevenemang under ordinarie verksamhetid. Detta ftr
att nâ ut till fler och ftir att samtidigt kunna lyfta värdet av flerspråkighet bland
kommunens bam och elever.

Målsättning

Kommunen ska årligen erbjuda kulturevenemang, med koppling till det
finska/sverigefinska, för olika målgrupper. Aktiviteten ska med fürdel vara
inkluderande, där alla kan delta även om målgruppen inte kan finska. Kommunen
ska fortsätta samverka både internt och extemt ftir att tillsammans arrangera
minnesvärda sverigefinska och finska kulturevenemang i Västmanlands län

Atgarder
. Erbjuda kulturevenemang under ordinarie verksamhetstid i förskola och

skola samt ta hänsyn till övriga målgrupper när evenemang planeras i
Köpings kommun eller i Västmanlands län.

o Samverka med nätverket Finnet Västmanland som arbetar ftir att
tillsammans kunna erbjuda högklassiga sverigefinska kulturevenemang
kommunöverskridande i Västmanland.
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lnformation och synliggörande

lnformation till kommuninvånarna

För att minoritetslagens intentioner ska förverkligas i Sverige, krävs att det finns
information och kunskap i minoritetsfrågorna i alla delar av samhället. Information
behöver spridas genom olika kanaler. Sedan januari 2010 har Köpings kommun på

flera olika arenor synliggjort den sverigefinska minoriteten samt satsat på arbete

som främjar det finska språkets ställning i Köpings kommun och i Västmanland.
De insatser som genomförts har gjort skillnad och finska språkets status har ökat i
Västmanlands län.

Målsättningar

Kommunen ska kontinuerligt arbeta med informationsinsatser ftir att nå ut till
kommuninvänarna med information om sverigefinnarnas rättigheter enligt
minoritetslagen. Prioritera samverkansinsatser där vi tillsammans med andra
aktörer kan nå ut bredare med information.

Atgarder

Uppmärksamma hö gtidsdagar.

Informera nyanställda om att kommunen ingår i finskt ftrvaltningsområde
och om vad det innebär.
Varje förvaltning ska identifiera inom vilka områden det finns behov för att
ge service på finska.
Kommunen ska aktivt ta hänsyn till behovet av finskspråkig personal vid
nyrekrytering.
Fortsätt med att samverka med övriga finska fürvaltningskommuner i länet,
Länsstyrelsen i Västmanland samt Region Västmanland.
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Finskspråkiga samordnarens roll
Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholm län och Sametinget har
identifierat att det är en framgångsfaktor affhaminst en person anställd med en
samordnande funktion när det kommer till frågor som handlar om finskt
forvaltningsområde (FF O).

o Arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling kring FFo-frågor.
o Ansvara für administrationen kring FFO-frågor.
o Vara ett stöd ftir ftirvaltningarna när det kommer ftirvaltningsområde frågor.
o Kommunikatör: internt, externt, webbredaktör med mera.
. Samråda med sverigefinnar i Köpings kommun och füra synpunkter och

ft)rslag tillbaka in i den kommunala organisationen.
o Kartlägga behov av service på finska utifrån Minoritetslagens krav.
o Planera, skräddarsy och hålla i utbildningsinsatser som riktar sig till olika

yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten.
o Delta i planeringen av finska och tvåspråkiga kulturevenemang.
o Infürskaffa material med finsk ankn¡ning.
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@ Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Anne Alamaa

Antagen av:
Kommunstyrelsen, 2019 -

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.
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Vård & Omsorg
Annasarah Pavasson, förvaltningschef
0221-255 0',1

an nasarah. pavasson@koping.se

MISSIV

Datum

2019-l 1-05
3 77t

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande motionen "lnför Lagen om valfrihet (LOV)
i Köpings kommun

Vård- och omsorgsftirvaltningen har fatt i uppdragattyttra sig över en inkommen
motion avseende att utreda ftirslaget om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnåimnden behandlade åirendet 2019-10-22, $ 75 och beslutade
då

att ställa sig bakom yttrandet

Följ ande handlingar bifogas :

Protokollsutdrag fran vård- och omsorgsnämnden

Tj åinsteskrivelse n bilaga

För vård- och omsorgsnämnden

Pavasson

V och omsorgsnämndens ordf. Förvaltningschef+

j

q
'a

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2',1140221-250 00



rsssd

w KÖPINGS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

UTDRAG
SAM MANTRADES P ROTO KOLL
Datum

20t9-10-22
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voN $ 7s
VON/Au $ 94

Yttrande till motion - lnför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings
kommun

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att sttilla sig bakom yttrandet

P rotokol lj usterarnas si gn

I

I

Utdragsbestyrkande
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Datum

Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-09-30 ItLÌ Fiiæ..i¡ S

Till Kommunstyrelsens arbetsutskoff

Yttrande gällande motionen "lnför Lagen om valfrihet (LOV)
i Köpings kommun"
Vård- och omsorgsfürvaltningen har fått i uppdragatt yttra sig över en inkommen
motion avseende att utreda förslaget om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom vard och omsorg.

Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari2009. LOV reglerar

vad som ska gälla när kommunen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet

genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer av vård och

omsorg i ett valfrihetssystem. Det skapar möjlighet für privata ftiretag och

organisationer att utftira tjänster som kommunen tidigare utftirt i egen regi. Syftet

med lagen är bland annat att stärka den enskildes rätt till medbestämmande och

ståirka kvalitetskonkurrens. Det är frivilligt för kommuner att införa
valfrihetssystem.

LOV innebär löpande annonsering, att anbud kommer in och att alla anbudsgivare

som uppfuller de på forhand uppställda kvalitetskraven har rutt att teckna avtal

r¡red kufiununell. Konunuren ska ge infonnation till lirukania för att riröjliggöra

ett medvetet val. Ersättning till utfürare följer sedan brukarens val. Det ska finnas

ett i ftirväg bestämt ickevalsalternativ.

Om fristående aktörer ska utfüra kommunala tjänster behöver dessa upphandlas

antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt lagen om

valfrihetssystem (LOV). Motionen berör endast inforandet av valfrihetssystem

vilket gör att lttrandet huvudsakligen kommer belysa detta'

Utbud till kommun¡nvånarna
Det finns olika aspekter som behöver beaktas inftir ett införande av

valfrihetssystem. Nåir brukarna har möjlighet att fritt välja utforare av en tjänst
innebär det en kvalitetskonkurrens mellan aktörerna. Både de privata aktörema

och kommunen behöver därlor leverera sina tjänster i så pass hög nivå att

brukarna inte väljer en annan akför. Valfrihetssystemet ftirutsätter välinformerade

val och ftir de brukare som inte kan eller vill göra ett aktivt val bidrar inte

valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg.

Kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV har ofta begränsningar i sitt

valfria utbud. Det kan gälla typen av insatser, tider på dygnet eller geografiska

avgränsningar. Tillgängligheten av utftirare kan variera i en och saÍtma kommun.

Senast ändrat: 201 9-09-30
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Datum

20t9-09-30

Det finns däremot ingen begränsning av hur många aktörer som kan etablera sig

inom kommunen vilket innebär att det kan bli en överetablering av aktörer inom

vissa attraktiva områden.

Antalet platser inom exempelvis särskilt boende kan komma att öka om det finns
privata aktörer som är beredda att starta ett boende i kommunen. På så sätt skulle

kommunen kunna undvika en dyr nybyggnation samtidigt som antalet platser

inom den geografiska kommunen ökar. Detta ftirutsätter dock att det finns privata

aktörer som är beredda att genomföra detta.

Påverkan på vård-och omsorgsförvaltningen
Den kommunala organisationen kommer att påverkas av ett införande av

valfrihetssystem. Förutom vad som ovan nämnts kommer biståndshandläggarna

attpäett opartiskt sätt behöva informera den enskilde om de olika utftirarna. Det

blir även extra viktigt att biståndsbedömarna i beslutet tydligt uppger vad den

enskilde behöver hjälp med så att aktören, kommunal eller privat, kan leverera

detta.

Medarbetare inom vård- och omsorgsområdet kommer att ha möjlighet attvalja
vilken arbetsgivare de helst vill arbeta hos. Vissa kommer kanske aftvalja att

starta eget füretag. Detta kommer att påverka den kommunala verksamheten nåir

konkurrens om arbetskraft uppstår, särskilt genom att det redan idagar svårt att

rekrytera utbildade medarbetare till vård- och omsorgsområdet.

Den kommunala verksamheten behöver därmed även ges möjlighet att

marknadsft)ra sig på motsvarande sätt som privata aktörer, både för att rekrytera
personal men även ftjr att få kommuninvånare att välja kommunen som leverantör

av vård- och omsorgstjänster.

Allteftersom brukare väljer en annan utförare åin kommunen, behöver den

kommunala organisationen anpassas till den efterfrågan som finns av kommunen

som leverantör. När fler privata aktörer finns inom vård- och omsorgsområdet kan

dåirmed kommunens kontroll över den totala kapaciteten minska. Om något

foretag lägger ner sin verksamhet behöver kommunen ha beredskap ftir att utan

dröjsmål verkställa berörda brukares behov.

Nämndens ansvar
Nämndens ansvar för kommuninvånarna ftirändras inte, även om ett system med

valfrihet infürs. Det kommer ställa krav på att tillräckliga resurser avsätts i den

kommunala organisationen for en systematisk uppftiljning och kontroll av

leverantörema, avfal och dess kvalitet i utforandet. Det behöver även finnas bra

information till kommuninvånarna om de olika aktörerna och valet som de har

möjlighet att göra, vilket ställer krav på nämndens kommunikations- och

informationsinsatser.

Ekonomi
Det är i nuläget inte klarlagt hur nåimndens ekonomi kommer att påverkas av ett

inftirande av valfrihetssystem. Dåiremot kan ett ökat utbud av aktörer inom
exempelvis såirskilt boende medfüra att de kommunala boendena kan få tomma

Vård- och omsorgsförvaltningen - Senast ändrat: 201 9-09-30
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platser och därmed inte utnyttjas maximalt. Detta leder i sin tur till att kostnaden
per plats ftir kommunen blir högre.

Slutsats
Frågan om infürande om LOV är mycket komplex och behöver dåirför ses över i
ett omfattande utredningsarbete för att ta ställning till upplägg, förutsättningar och
ftirslag till modell. I detta arbete behöver även representanter från verksamheten
inkluderas för att med sin expertkunskap bidra till en slutgiltig bedömning av

fràgan. En sådan utredning kan genomfüras efter att nödvåindiga politiska beslut
fattats.

Förslag till beslut
att

För vård-och omsorgsförvaltningen

Annasarah Pavasson

Förvaltningschef

Vård- och omsorgsförvaltningen - Senast ändrat: 201 9-09-30
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Motion till Köpings kommun Centerpart Iet

lnfor Lagen om valfrihet [LOV) i Kopings kommun

Lagen om valfrihetssystem [iOV) frar nu funnits i tio år för att öka valfriheten, mångfalden och kvali-

tén inom den kommunala vård- och omsorgen.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SftJ nar 160 kommuner infört L0V. Det innebär att 75% av

Sveriges befolkning bor i kommuner som infört LOV. Ytterligare 21 kommuner har beslutat men ännu

¡nte börjat tillämpa detta valfrihetssystem.

Det är framförallt inom den kommunala hemtjänsten som LOV tillämpas, men även inom verksam-

hetsområden som särskilt boende för äldre, daglig verksamhet för äldre, mat-LOV för äldre, daglig

verksamhet inom LSS och avlösarservice inom LSS..

Genom LOV konkurrensutsätter kommunen delar av sin egen verksamhet genom att överlåta till bru-

karen att själv välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. De som vill bli godkända som

leverantör/utförare i ett valfrihetssystem måste kunna visa att de uppfyller kraven som kommunen

ställt upp. Alla utförare som blir godkända kan användas av dem som har rätt till insatsen i valfrihets-

systemet. Syftet ar att öka kvalitén och ge människor inflytande över den omsorg de får. Respekten

för individens självbestämmanderätt finns också angiven socialtjänstlagen.

Det handlar både om kvalitet och respekt att låta den som har behov av t ex hemtjänst, inom ramen

för kommunens målstyrda behovsbedömning, få välja vad man behöver hjälp med och samtidigt

kunna välja vilken utförare som ska tillhandahålla tjänsten. t)et är rimligt att sjålv få avgöra vem man

vill släppa innanför dörren till det egna hemmet. Därmed ges också möjligheter att byta utförare om

man inte skulle vara nöjd, vilket sätter fokus på kvalitén.

Det är inte enbart vårdtagarna själva som vinner på L0V-reformen genom ökad valfrihet och flexibili-

tet. Det ger samtidigt möjligheter för fler entreprenörer att starta, driva och utveckla välfärdsföretag

i kommunen och i dess närområde. Det ger anställda fler arbetsgivare att välja mellan vilket är posi-

tivt.

När en kommun upphandlar tjänster handlar det om vad man ger och vad man får, om pris och kvali-

tet. Att göra en kvalificerad awägning mellan pris och kvalitet är inte alltid så lått att göra och det vi-

sar sig att det oftast är den som kan erbjuda det lägsta priset som till slut vinner upphandlingar. Men

till skillnad fran Lagen om offentlig upphandling ILOUJ går det inte inom LOV att konkurrera om priset.

Det är enbart den kvalitet som kan erbjudas som det går att konkurrera om. I LOV är nämligen priset

fastställt på förhand utifrån kommunens egna kalkyler baserade på den egna verksamheten.

Enligt lag ska det vara lika ersättning oavsett om det är i kommunens egen regi eller i form av privat-

eller idéburen utförare.



Vivill öka valfriheten, mångfalden och kvalitén ivår kommun. Att införa lagen om valfrihetsystem är

en viktig kvalitetsfråga som också ökar Köpings attraktivitet för köpingsborna och för dem som över-

väger att flytta hit.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

Att Köpings kommun snarast möjligt utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem ILOVJ

vid upphandling av välfärdstjänster med syfte att under 2020 införa LOV inom den kommunala

vård och omsorgen.

Köping den 14 mars 2019

¡¿vfØ\ d-,(

Anna-Carin Ragnarsson IKDl Jenny Adolphsson tcl
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Pettersson Caroline

i korthet

Beskriv och motivera ditt försl

Underskrift
Under handlåggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
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vägen när dem är ute och motionerar. Ar verkligen behov av någon åtgärd.

E Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
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Rapport om ledarskap för en stärkt
innovationsförmåga

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor ftir konkreta resultat inom infrastruktur,
innovation, kompetensftirsörjning, maritim samverkan och internationella jämfärelser.
Härmed anmäls en ny rapport som bidrar till mer kunskap om ledarskapets roll für en
stärkt innovationsfìirmåga i offentlig sektor.

Rapport om ledørskøp fir en stärkt innovatìonsft)rmågø
En stärkt innovationsftirmåga i offentlig sektor blir allt viktigare ftir att möta samhällets behov
och utmaningar. Aktuell forskning visar på ledarskapets centrala betydelse for innovations-
främjande. För att bidra till en ökad innovationsftirmåga hos medlemmarna har Mälardalsrådet
tagit fram rapporten "Ledarskap för en stärkt innovationsftjrmåga i Stockholm-
Mälanegionen". Rapporten består av en forskningsöversikt och kompletterande intervjuer med
ett urval ledande politiker och tjänstepersoner med insikt i innovationsprocesser i kommuner
och regioner i Stockholm-Mälanegionen. Rapporten fokuserar såirskilt på strukturella
ftirutsättningar, ledarskapets roll samt innovationskultur.

Om Mälardalsrådets innovationsarbete
Mälardalsrådet arbetar mot inriktningsmålet om en stark kunskapsregion, med god och hög
utbildning, väl fungerande kompetenslorsörjning och stark innovationsförmåga. Vi sprider
goda exempel på innovativt arbete mellan kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen
ftir lärande och implementering. Vi samverkar även king mätning och jämftirelser av
innovation i offentlig sektor med andra innovationsfrämjande aktörer till nytta fiir våra
medlemmar.

Tack für ditt engagemang ftir regionen! Vi fortsätter att samverka für en starkare
Stockholm-Mälarregion. Hör gärna av er für fortsatt dialog och samarbete.

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
070-548 t3 02

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor þr konkreta resuhat inom infrastruktur, innovation,
kompetens/örsörjning, maritim samverkan och internationella jdmforelser och lcirande. Vi samlar Stockholm-
Mcilarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, ntiringsliv och akademi.

Leis mer på www.malardalsradet.se

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 STOCKHOLM

08-410 459 10
www. malardalsradet.se
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l-edôrskap for' en stärkt
in ncvatiCInsförrfiåga
Ërfarenheter och vägar framål för kommuner
och regioner i Stockholm-Mäiarreçionen



Förord
Srockholm-Mälarregionen har en lång och stolt

historia av innovation och urvcckling. Vårr
v¿ilsrånd vilar på Êera innovationer som uppstått i
skärningspunkten mell¿n akademi, näringsliv och

inte minst offentlig sektor. I det offentliga finns det

gott om cxempel på hur strukturella förändringar,
ledarskapers roll och verksamhetens innovarionskultur
kan skapa fôrutsättningar och gc verktyg für den nya

idén som kan ge nya värden. Samddigt blir en stärkt

innc¡vationsfiirrnåga i offcndig sektor ¿llt viktigare fìir
att bcmilta samhällcts bchov och utmaningar.

I den här rapporten foljer vi upp tidigare arbete och

ftirdjupar oss i hur man kan bygga upp en levande

och hållbar innovations{iärmåga. Vi fokusera¡ särskilt

på strukturella förutsättningar, ledarskapcrs roll samt

innov¿tionskultur.

Rapporten består av både en Forskningsöversikt

och komplcttcrandc intcrvjucr mcd ctt urval

ledande politiker och tjãnstepersoner med insikt i

innovationsprocesser i komrnuner och rcgioner i

Stockholm-Mdlarregioncn.

Mälard¿lsråder driver medlemmarnas frågor fiir
konkreta resultar inom infrastruktur, innovation,

kompetensförsörjning, maritim samverkan och

internationella j ämfiirelser. Vi samlar Stockholm-
Málarregionens kommune¡ och regioner till en

dynamisk mõtcsplats for politik, nâringsliv och

akademi. F{är kan vi lära av varandra och göra

gemensamma satsningar till nytta fiir våra över lyra

miljoner invånarc.

Vi vill särskilt tacka de politiker och tiänstepersoner

som ha¡ medverkat till rapporten och hoppas att den

bidrar úll en mer innovationsfrämiande, internationellt
attraktiv och hållbar Stockholm-Mälarregion.

I
Stockholm, november 201 9

I vårt innovationsarbete arbetar vi mot inriktnings-
målet om en stark kunskapsregion med cn stark

innovationsförmåga. Här sprider vi goda excmpel på

innovativt arbete mellan kommuner och regioner i

S¡ockholm-Mälarregionen för lärande och implemente-

ring. Vi samverkar även kring mätning och jämftirelser

av innovation i offcntlig sektor mcd andra innovations-

främ.iandc aktörcr dll n¡ta Íìir våra mcdlcmmar.

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
Mälardalsrådet

För några år scdan tillsartc Mälardalsrådcts sryrclsc en

polirisk arbersgrupp ftir främj ande av innovationsm il j öer

i Srockholm-Mdlarregionen. Uppdraget var atr skapa

medvetenhet kring vad den politiska ledningen kan

agera på od: hur man kan skapa synergier mellan aktörer

i innovationssystemet. Arbetet mynnade bl a ut i
Milardalsrådets rapport "Innovation i allmänhetens

tjänst" (2017). Arbemgruppen pekade ut ledarskapers

cenrala bcrydclsc for okad in¡ovationsfärmåga och

vikten av att rydligt prioritera det långsiktiga och

srukrurförändrande arbetet.
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VAtl AR INN(IVATIÍ|N?
lnnovation är en form av förändring
lnnovation ska skapa nytta
lnnovation är kreativitet som har förverkligats

lnnovation innehå!ler risker

rthet
En stärkt innovationsförmåga i offentlig se'ktol

blir allt viktigare för att möta samhällets beh,ov

och utmaningar. Aktuell forskning visar på

ledarskapets centrala betydelse för
innovationsfrämjande i offentlig
sektol men vilka faktorer bör
finnas på plats för en mer

i n novativ orga n isation ?
RA S
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Strukturella förutsättningar
som gynnar innovation

Ledarskapets roll för
innovationsförmåga

Den innovativa kulturen

4
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å TN STARKT POI.ITISKT LEI}ARSKAP ÐINN}{ SYSTIM
Politiken bör efterfråga och underlätta
arbetet med innovation genom att
utforma målsåttningar och strategier.
lnnovation kan införas som en fråga
i politikens nuvarande processer, till
exempel genom att instifta särskilda
utskott eller specialiserade kommunal-
och regionråd.

Systemtänkande innebär att man ser
organisationens funktioner som en
sammanhångande helhet som ska lösa
uppdraget. Annars blir det lätt stuprör-
stänkande där varje funktion först och
främst tänker på sitt eget uppdrag.

å svmç ¡il'åF}IÂ$TR|"3KTljR rþ*0M

ütüAillssïlÐruËN
Stödjande strukturer och processer ser

till att innovationsarbetet får riktning
och fart. Det kan exempelvis vara
stabsf u nktioner, tjänsteman naroller
pa ledningsnivå, specialistroller med
innovationskompetens samt innova-
tionsambassadörer som medarbetare
kan vånda sig till.

Ð NYCC NATVTRK FüR LARANDI
Nya idéer baseras på kunskap och ut-
bytet av perspektiv. När medarbetarna
i organisationen får insikt om använ-
darbehov, goda exempel eller andra
utmaningar och möjligheter kan nya
idéer våckas. Bygg nätverk på tvären
för att underlätta sådana utbyten.

) ¡-nl KL!å-TURrþ¡ upPMuî'{TR¡1

Ð nutl¿sh¡üAnAü-L ft r suffi s[R

þ¡YTeþiKAi{ü[T
Det är viktigt att göra upp med de

sã kallade nollfelskulturerna - att
det i vissa kulturer finns ett pris pã
att misslyckas. Det nytånkande som
utgör grunden för innovation behöver
istället uppmuntras genom att tillàta
experimenterande med nya tjänste-
eller arbetsformer.

Förnyelse kräver resurser. Det kan

exempelvis handla om öronmärkt tid,
pengar eller tillgång till kompetens eller
kontaktnätverk. Ett exempel på hur
man kan fördela medel till innovations-
projekt år genom en innovationsfond.

Ð SK¿Pg TN V[NKTYüSLÅTA
t tYüt NATVTRK BÛRTANFtft

N][N iüNA ÛRüANå$ATIßï{EN
lngen organisation opererar i ett eget
vakuum utan behöver möta andra i

liknande sits för att utbyta erfaren-
heter och stimulera samverkan. Bygg
upp eller gå med i lårandenätverk med
representanter från andra kommuner,
regione¡ eller kanske från akademi
eller näringsliv.

lnnovationsprojekt kan vara osäkra,
men det finns verktyg som hjälper pro-
cessen framat. Tjänstedesign är ett så-
dant verktyg, där man arbetar med en
strukturerad metod för att matcha en
tänkt tjänst mot medborgarens behov,
eller PDSA, en cyklisk metod där man
testar förbättringsidéer i liten skala.
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î I lnledning
Varför behövs okad innovationsförmåga i offentlig sektor?

n
å-csninEen tã!l att
l,yggu er¡ hålåbar
och Ievande
inrrovatronsförrnága
tycñ<s vara att
ãr'rf*ra systenratik I

i r': ncvatian sa rbetet"

Äto.* o* den offentliga sekrorn har varit bra på atr kontinuerligt slipa på

sin service och sin effektivitet väntar stora uttnaningar det kommande

decenniet. Den demografisk'¿ utvecklingen i Sverige, clär fi{re personer i

arbetskraften behöver f-ör'sör'ja en ålclrancle befolkning innebär att gap€t

mellan kostnader och int.iktel Förvänt¿rs öka i kommrln- och regionsek-

torn.l Miinga verksamheter inour vården och omsorgen kommer åven

am få kämpa med sin kompecensförsörjning.2 Redan idag vittnar många

verksamheter om personalbrist och läget förväntas íìirsämr:rs. Behovet av

nytärnkande har: d¿imrec{ lldrig varit sir stort som idag.

En grunclläggande utmanìng för innovation i ofïentlig lörvaltning är

emellerticl att det i flera fàll sakn:rs strukturer ocl'r arbetssätt som stödier

en levande innovationsförmåga - att konrinuerligt och hållbart infðr:a

förändringar som skapar större nytta lör de sorn ska nyttja förvaltning-
ens tjänster, eller infiira f-öränclriugirr sorn ökar förvirltningens intet'na

effektivitet. Istillet ãr innov¿tion ofia något som förvüntas ske vid sidan

av de orr{in¿rrie arbetsuppgifterna, elle¡ som ska driv¿s av elds.iälar.j

utmaningen sätter fìngret på ett grur-rdlâggande dilemma kjr inno-
vationsförmågan: hur kan oflendìg forvaltning bårle upprattttålla hög

kvalitet i sin operativa veri<sarnhet och lnl<aprcitet att införa innovationer

som skapar nya nvttor eller stärker cien operativa verks¿mheten över dd?a

METOD OCH SYFTE
Lösningen till att bygga en hållbar och levande innov¿tionsförmåga

rycks vara att införa systematik i innovirtionsarbetet, eller att mecl

andra orcl inf-öra stödjande strukturer och processer sonì unclerl¿ittar

for chefer och medarbetare att driva idéer som gör nytta. Rapporten

syftar till att vara en lättillg:lnglig skrift lor hur såclana gynnande

scrukturer skulle kunna ucform,r.s. Den bygger på en litteraturöversikt
samt intervjuer mecl politiker och tjãnstepersoner på ledande befatt-
nin¡;ar med insikt i innovationsprocesser i kommuner och regioner' ì

StockhoLn-Mâlarregionen.

Personerna intervjuades f-ör art fånga deras bild av de viktigaste
'.rspektern;r man behöver ünkr på i uppbyggandet av en systemacisk

och hållbar innovationsförmåg'.r. De Êck svara på frågor om vilka
strukturer soln de anser bäst stödjer innov¿rtionsarbete, hur man

ska hanter:r fiågan om lisktagande samt hur leclande polidker: och

tjãnstepersoner bör sryra arbetet.

' Sveriçles Ko[ìñruner cch Landsting, 201 8
) Mórk. irlirgsson & Per5so¡, 201 9
ì SOU 201 3:40
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" Att lrarEånqsr kt kunna driv¿ oper¿trvl och !nncvâtivt arbete samtidigÌ kâllãs 'ambidextilós fórråga



Vðd ¿ìr innovatlon:

2. Vad är innovation?
lnnovation är ett brett begrepp. Det kan förstås och användas på många olika sãtt.

Dessutom är begreppet inlånat från den privata sektorn, där kapacitet till innovation

har varit en nödvändig förutsättning för företagen att kunna överleva i en konkur-

rensutsatt marknadsekonomi.' Så vad är egentligen innovation och vad har det för

betydelse för den offentliga sektorn?

EN F0RM AV FI)RAN0RING. Iu.to,'"tion ãr i grunderr err form av

f'öråndring.r' Denna lorãndring kan ta sin skepnad på olika sritt.

Organisatìonen k¿n vrilja att f'örändra sitt erbjudancle ¡rot sin

målgrupp. l)etta kallas varu- eiler tjänsteinnovation beroencle på om

erbjudandet ür en fysisk vara eller en immateriell tjänst. Man kan

också slipa på sina processe¡ för att öka kvalite¡en på erbjLrc{anclet,

eller för att producera det billigare. Dena kallas processinnovation.

Slutligen kan organisationen vilja lorändra sãttet man organiserar

sig - förändra strukturen blancl avclelningar och enhe¡er eller arbeta

med kultriren. Detta kallas organisatolisk innovation.

F0RANI)RINGEN HAR [)LIKA 0MFATTNING. Viktigt âtt vetä om

innovation ár art fiir'ändringen, vare sig det handlar om våru-, tjänste-,

process- eller org:rnisatoriska innovationer kan variera i sin omfàtt-

ning. Förändringar i det befintliga benämns Inkrementeli innovation.T

Radikal ir-rnovation kallas det när man försöker hiita l-relt nya sätt att

ieverera erbjuclandet (eller organiser. sig).t Digitaliseringen av clen

offentliga sektorns tjânsteutbud, till exempel att vi nttmera deklarerar

i mobilen och slipper lärnna in vår:r deklarationspapper vid ett Çsiskt
skattekontor, är ett exempel på radikal innov¿rtion.

Inkrerrentell innovation liknar det som också kallas kontinuerlig

verks¿mhetsutveckling - något som cle åesta olfenrliga verks:rmireter

redan fbrväntas arbeta med. DeÂnitionsmässigr ligger de två begrep-

pen nära varandra. Av denna anledning har bland annat Stockholms

stad i sin innovationsstrategi valt att se på introvation som en radi-

kal, väsentlig form av forändling av stadens tjänsteerbiudande samt

hur erbjudandet produceras. Stockholms stad definierar innovation

som "nirgot mottaga,:€n eller kunden anser vara väsentligt nytr och

värdeskapande". Innovationen ska dessutom ha "ortsatts i praktiken

och nått en publik som använt innovationen".e Samtidigt finns ett

mella.nting, vardagsinnovation, som är minclre smärtsam och inre

lika omvälvantLe, men som i förlängnir-rgen kan lecla till inr-rovationer

i enlighet med stadens definitìon.

I Nählindeì;2007
6 lidrl & Bessant. 2009
: Ìushman & Sm¡th, 2002

" lbid.
r î ex Stcckholp¡s st¿ds inñovãticnssträteqì, 201 5
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Vad âr rn¡ova{ton?

oo oo
INN0VATI0N SKA SKAPA NYTTA. Oavsett vilke. för'indring som

genomförs, eller hur stor den ãr, så lir målei med innovation ert och

,"*,lril det sk¿ leda lram till nytta. Den slutliga nytran för offentlig

sektor är att erbjuda rredborgirrn:r likvärdig service, meu t¡ed bättre

kvaliret och till mindre kostnad.

INN(}VATI()N ÄN XRENTIVITET S()M HAR F[iRVERKLI6AT5. INITOVA-

rion bygger på kreaciva idéer, men innovation och kreativitet är inte

sâÍìma sak. Kreariviter i a¡berslivskonrexten deÊuieras of:a som nya,

gernntJbrbara idéer med potenüal dü sþd4a nyttø'|$ Det âr först när

idén ¿r förverkligad och skapat den tänkta nytlãn som vi har äct

innovation.

INN0VATI0N INNEHÅLLER RISKER. När vi försöker åstadkomma

något verkligt nytt kan vi sâllan vila pir erf¿renheter eller anclras

goà" .*.*p.1. Vi kLn säll:rn vara säkra på :rtt det ny:r verkligen

.k"p.t den nytta som vi hade ränkt oss från början. Därmed Ênns

risken ,tt misslyckas med innovationspro.iektet.'r Det h¿ir dilemmat,

att segl,r på okenda vãtten med f-örhoppningeu att i siutänd¿n

komma fram, kräver mod.

Oavsett vilken förändring som genomförs, eller
hur stor den är, så är målet med innovation ett

och samma: det ska leda fram till nytta.

a o

o
o

O
o
o

a
a

o
a
o

'¡ lexAmabìle, 1996

' Mumford, scott, Gãddis & Sirange, 2002
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lnrovãlron r olfeìrilrg seklcr - vär ä¡ vi JJst nu:

I

3, lnnovation ¡

- var är vi just
offentlig sektor
nu?

)) nt, som är problernet när man pratãr orn innouationer i stlin e organisa-

tioner ar att folk snabbt tänþer att det är ett sätt att spãra. Eller så tänþer man

att det hrriuer jättemychet kapital. Det handlør docþ zrn dtt hitta srnãrta nyã

arbetssätt på gamla problern.

Pehr Granfalk (M), komntunstyrelsens ordförande, Solna stad

lnnovationsbegreppet h,rr sakteliga iutroducerats i ollentlig sek¡or ttnder

de senaste wå decenniern:r. I den hãr sektionen av rapporten lrresenteras
viktiga milstolp:rr. Syftet är alltså inte att €!e en Fullständig historisk
beskrivning övel de akriviteter och rapporter som år forknippacle mecl

innovation i svensk ofTentlig sektor. Snalare âr syfiet med att fðra

fram ett urval av clet arbete sorn gjorts att visa att mycket kunskap och

erfa¡enhet har bygets upp õver ticl, inte minsc genom ¿rktivt stöcl från

aktörer som Vinnova och Sveriges Kolnmuner och Landsring (SKL).

\ I

Reclan 2003 publicerades den statlig:r utredningen lnnoutttiuø processertl,

som syltade till at¡ "kartlägga omfattningen oc]r änd:rmålet mecl de

insatser kommuner och landsting gör för;rtt med h.iälp av lorskning
och u¡veckling (FoU) och ar.rdra innovativir verks¿mheter förny:r och

fìirbâttr',1 den egna verksarnheten. " Fo rskni n gsprogratll met l nnovativa

kommuner', landsting clch regioner med syítet att "Ëor:b:irtra inuova-

tions- och Fornyelseftirmågan inonr kom¡runeLnas och lantlstingens

prirnrira ver*s:rmhetsomr:iden" korn att pågir under âren 2A03-2QA6

och innefattade nio lorskningsprojekt. Êtt uppFöljande projekt, mecl

S KL, Vin nova, iliygghetsfìr nde n och'l-illvàxwerket so m r rpp dragsgiva re,

fokuserade p:î att identi{ìera goda exempel på kommr"rner som arberade

med innovirtion och resulteracle i boken Inr¿ouatiua /eornmunert3 2009.
Vinnova fick 201 I i sitt regleringsbrev Lrppdraget att analy'5s¡¿ behoven

av kunskap och kompetens Föt tj:insteinuov¿ttioner i den offentliga
sektorn. De c ledcle rì11 rapporten 7jänstei.wnaationer i. ffintlig seÞtor|a,

som identifier¿rde ett anml cirivkrafier, fiamgångsfìiktorer och hindel {ðr

att etablera ett kontinuer'ligt arbete rned innovarion.

I

Vi n novarap p o r ten Fr å n e kLtj ;i k àr i u n a in n ou ã ti o n er ¡ i l l i rz no u,¿ t i u a

organisatíonerlt tog albetet vidare och itientifieracle flera viktiga {àktorer

sonr kan bidra till att stärka innovatiorrsíìjlmågan. Bland annat lyfte
man fram vikten av att stärka ledningsfìrnktionerna, l¡å<le det politiska
leclarskapet ocl'r den styrning och ledning som rrtförs av tjäustemurnna-

2 SCU 2C03:90
I Fr¡nkelius & tltb¡h, 2009, se áven Virrrovð. 201 3

' Hovlin, Arvidsscn, Hio¡th & Ljunq, 211'l 1

-
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lnrovat,cn i cífuntlig sêkicr - vai ár vi i,..ist nLrT

I

T
Arbetet med
att bygga den
systematik och
infrastruktur som
efterfrågats har
pågått det senaste
decenniet.

organisatione rna. 2012 lanseracle re ge rineen sin in¡-rovaiionsstrategi,rtt

som syftacle till am stärka och clriva tì'a.m innovationsFormirga i båcle privat
och o$endig sekior. Å,ret dãrefter kom Innovationsrådets slutbetänkande.rT

Fokus t?ir denna offèntliea utredning var visserligen svenska myrrdigheters

innovationsförmåga, men slutsatsern:l rimmade väl rned tidigare
rapporter. För att bygga en hållbar {örm:iga till innor'¡.tion Lrehövs en

svsrern¿tisk uppbyggn:rc{,rv verksamhetern,rs fiirändlingsfömråga.

Arbetet med att bygga den systemarik och infrastruktur som

efrerlrågats har pågått det senaste decenniet. Vinnov:r ge nonrförde

en stör'rc s2ìtsning i wå f¿ser mellan 2013 och 2015, samt rnellan

20 16 och 20 1 8 för att bygga upp så kallade inrrovationsplattformar'

i Malmö, Lund, Göteborg och Borås. Syfiec med satsningen var ått
utfbrska om sådana plattlorrnar bidrar till ett ökat utbyte i form av

problemstãllningar, korrpetens, kr:nskap och teknologi mellan aktöre¡
i no¡r stacisutveckli n gso mr:ic{et. Sådana aktö rer ãr använclare, kunder

och kravstüllaÍe, men även kommuner, företag och forskningsorga-

nisationer. Slutsatser och reliommendationer kan läs:rs ì rapporten

Ínnouationsp/attfornnrJiir hållbara aclt attral¿tiua städer'.t8 Tv.i andra

satsningar från Vinnova rìkrade sig till regioner (20 10-20 14)ie samt

konrmuner (2016-2019)')n och syftade till ãtt utprova idésluss,rr i

verksalrrhetel'na. f)ess:r är orgarrisationsstrukturer Êot att sam[a in,

värdera och irnplementera idéel från verksarnhetens rneclarbetare.

3.1 Arbetet i Stockholm-Mälarreg¡onen
I Stockholm-Mälarregionen tog både Stockholms stact och Stock-

holms läns landsting (nuvar::.nde Region Srockholm) fram egna

strategic{okument 2015,)ì22 som skulle utf-orma den vidare processen

mec{ att bygga upp förrrågan till innovarion i organisationerna. Stlate-

giern:r beskriver vilka handlingsinriktnir"rgal sc¡m behövs och de tänkta
långsiktiga mål som sk:r uppnås. Art¡ete¡ budgeter,rdes och slogs tìrst

i nâmndema. Strategier:na fölis r-r¡rp i enlighet med organisatiouernas

ordinarie lcclningsprocesser. I sarnband rrecl sìn strategi tog Region

Stockholm även fram ett policyclokument som beskriver hur arbetet

skulle ske. L.rom Region Stockholm görs varje år ett innovatiorrsbok-

slrrt som beskriver årers verksamhet.

För art yrterligale stärka clet politiska ledarsk:rper inrättade

styrelsen i Regiorr Stockholm ett sälskilt utskott - innouatiotu- ocl¡

wtztecklingsutsþottet. Uskotcets uppdr:rg âr att arl¡eta med att uweckl¿r

orp;anis:rrionens kapacitet för innovation. Intressanta lrågor i nuläger

rir till exernpel hur tn,¡.rr kan utveckl,r. sryrmedel sirsom avtalslàrmer
och upph,rndlingsformer, samt ersättningssystelï som ska belön¿r

utveckling och innovation. Liknande uppbyggnad :rv clen org,urisato-

riska kapacite¡en För innovation sker exempelvis i Region Örebro län

oclr Region Uppsala, som fìrstst:illdc sina innov:rtionsstrzrtcgier 2017.

" Regefifl gslãnsliet, 20: 2
' SO|J 2013:40

'3 ZinÇnrark, 201 I'r tióberg, Henr!ksscn & Zingmark, 2014
:c Vin¡ovã,20:9
" Stockholms st:d (20'1 5). Stotkholms ttads innov¿tro¡sstf3tegl.
:' Slockholrns läns laildsling (201 5). Sirüteq¡ íor innovaiiorr.
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lniovatrJn r oi{entìig sekior - var ãr vi jrsi. ¡u?

n

)) ¡Wn" køn jn tro ãtt innouøtion bara ¿ir något þreatiut och þaosartat sorn sþa

sþe uid sidan au struþturernû. Men dø är en lite märÞlig missuppfattning egentligen,

fir Þreøtiuitet och innouation þräuer uerhligen struþtur om det ska fungerø.
Daniel Forslund (L), bit{ädande regionrëtd, ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, Regic:n Stt:ckholm

Ett annat siirt ¿tt albet,r systematiskt mecl inrrovation kommer {ì'irn
Vâsterås. Där har kommunen inr'ättat e¡t :rnral san-rverkansplirttlbrmar

ftir att olika aktör'er enklare sk:r kunna sa.mverka med staden. Inno-
Mera hjâlper verksarnhetelna ì kornmunen att ltornulera urm:rningar
inom områden som behöver utvecklas för att sedan samia in idéer

{trån meclarbetarna. Från metlborga.rna finns en liknancie plattform
lìir e-Êor:slag. Akademin och niiringslivet tral liknande s:rmverkansytor'

gentenlot staclen i plattformirrnir Robotdalen respektive Mistel.

Malardalsråder arbetar utifrån inriktningsmirler om en st¿rrk kun-
skapsregion mec{ en stark innovationsförmåga. 2Al7 rogs rappor.en
"lnnovation i allmär.rhetens tjânst" fran.r c{är tle vügar för stärkt
innovatior.rsltirmåga i Stockhohn-Mälartegionen pekades ut:

Ledarskap. Visa led:rrskap och mod genom att ryc{ligt prioritera det

lirngsiktiga och strukturlörünclrancle ¡rrbetet.

Behovsdriven innovation. Utgå från verkliga behov och prioritera
innovation som kan implementeras och biclra till nya lösningirr.

Samverkan. Sarnvel'ka över läns, komrnun- och sektoliella grünser

utitiån gemensam mã samhällsutm:rn ingar.

l.edarskapets viktiga roll för ök¿d innovationsförm:iga konstater2rcles

dven i SKL:s pilorprojekr lnnovationsbârorrerern clar M¿ilardalsrådet,

Göteborgs srad och Vir.rnova deltog son.r projektparter. Innovationsba-
Lometem2s är en undersökning son-r mäter innov:rrion i den offentliga
sektorn lor att ge en lrelhetsbild av innovationsuwecklingen i lanclet

och bidra till r¡rer lärande, Êorbâttrac{ kvalitet och e[fektivitet.

a

I
I

STYRDÍI KUM ENT I I N NÍ)VATIÍINSARB ETET

VlSl0il: Beskriver den tänkta bilden som innovation ska
bidra till att skapa.

STRATEGI: Beskriver hur innovation ska styras och ledas.

P0LICY: Beskriver de vägledande principer som ska
genomsyra arbetet. Till exempel tillit, öppenhet och
tolerans för snedsteg.

:r 5KL (20 I 9). lrnovationsbarorìetern.

t¡



Vad sãger iorskn:ngen om v¿d sôm gynnar rnnovationT

I

4, Vad säger forskningen om
vad som gynnar innovation?

I denna sekTion presenteras de viktigasle fynden från forskningsfältet krrng inn-

ovationsförmåga. Detta fält är omfattande. Forskning på kreativitet och kreativa

processer har bednvits sedan 1950-talet. Õversikten är grundad i de centrala litte-

raturöversikterna och meta-analyserna på området. En meta-analys samlar ett stort

antal sludier och analyserar dem i en och samma analys.

,A.rr.r, otrt det saknas en bred konsensus om vilka faktorer sorrl

fì'åmst bidrar till innovationsiôrmiig:r har forskuingsfiil tet identi-
{ìer':rt en r:rd faktorer som fungerar sorn grundl:iggande förr.rtsätt-

ningar. I sin översiktsartikel från 20i Ora går forskarna Crossan och

Apaydin igeno m i nnovationsforsknin¡;en och samrtanställer fem

övergripande Forutsättning¿r fö¡ innovationsförmåga.

. En inr¿ouationsstrategi behövs flir :¡tr sâkerställa att de i¿ktiviteter

som ftiretas inom orgirnisatioueus inuovatious- och uweck-
lingsparaply är i överensstârrmande rned övriga långsiktiga rnål.

Strategin lungerar ãven för att sâtta innovation på agenclan,

lorankra aktivitetern¿ och initiativen, samt samla resrrrser.

. Resurstilldelningär en nörlvändig clel av innovationsleclnings-

sysrem€t. Organisationen kan välia att allokera ¿bsoiura resurser

till projekt enligc en projektportföl.i, eller bestämma graden irv

tillgãngliga resurser till olika ¿rktiviteter.

. Likaså ãr orgirnisatio nens s*uhturellafiratsänningar säsont

sqyrni rr g, maktlö rdel ni n g, ko mpetensbas, samt stöttant{e orga-

nisationsstrukturer och -processer centrala för en kontinuerlig
innovationslijrmåga.

. Innovation är vidare baserat på kon-rpetens och lârancle. Organisa-

rionen belröver aerhtygfiir hunshøpsledniøg såsom verktyg för att
både s:rmla in och spr:icla inlàr'mation, verkryg lör ic{égenelering

och upp,rr:betade kontaktytor mot andra kunskapsbärande

organisationer.

. Slutligen âr'organisationens ledarshap en stor faktor för
innovationsÊorrnågan. Chefèr och leclare agerar som kultur-
bärande element och stött¿rr lärandeklimat€t genom att tillåta
experimentering och rnisslyckanden. På så vis bic{rar ledare cill irtt
skapa en kultur rned tilllücklig psykologisk trygghet som behövs

för att underlätta nya initi:rtiv. Såd:rna kultuler kännereckl-ras :rv

en tyclligt kommunicerad målbild, tillit, handlingsu*ynrme och

arwägt risktaganc'le.

't2

:'' Crossan & Apäydin, 2010



V:d sãger forskringen ,:m vad som gynnar lnnovðt,onl

I

Som nämnts ovan âr lorskningsfÌiltet kling innovationsfðrmiiga br:ett.

Fö¡: att gôra forskningsövelsikten så lättillgänglig sonr r-nöjligt samlas

innehållet i rapporter.r r.rnder Êöljande centråla teman:

¡ Strukturella förutsättningar som gynnar innovation
. Ledarskapets roll för innovationsförmåga
. Den innovativa kulturen

4.1 Strukturella förutsättningar
som gynnar innovation

Vilka f¿krorer på organisationsnivå gynnar Êörutsättningarna för inn-
ovation? Redan p:i 1960-ta1et iade forskirrn¿ Burns och Stalker lram
en distinktion mellan mekanistiska och organiska org:rnisationer.26
Idén bakom modellen ãr att en organisation först bör fõrstir vilken
miljö den befinner sig inom - stabil eller förânder-lig - och c{ãrigenorn

ânpâssâ sin sryrning, stmktur och kultur så at¡ den ñrngerar så bra
som möjligt inom clen givna miljön.

I en st¿bil miljö lürnpar sig den mekanistiska organisationsfi¡nnen
bäst. l)å pressen på liirändring är låg, lämpar clet sig att stancl:rrdisera

processer ftir att ß så låg felvariation som möiligt. Arbetsuppgifìer
kan speciâceras, likriktas och fìirdelas över olika Funktioner sorr
sãllan h:rr anledning att kommunìcera eller s:rmarbeta sinsemellan.

rs SLL lnnovãtion heie¡ numer¿ Region Slockholm lnnovalion ocir ;r sðrlingsnamnet for
Innovationsverksamheten ìnon Stockholms län.

!' Eurns & Ståìker, 1 961

Kangoofix - kängurupungen för säkra
ambulanstransporter av nyfödda barn
Ambulansvardaren Par Johansson kânde frustratron over ùti
kvinnor som foder barn ambulanser s¡älva maste hålla i srtT

barn medan ambulansen förs tramát i traf¡ken. ldén var enkel -
varför rnte skapa ett brlbålte som fungerar som en omslut¿nde
"kánqurupung"? Han visade upp sin prolotyp för 5LL lnnova-

lron' som kunde h1älpa honom att få pðtent pa prociukten.

Fórsl uT att prov¿ produkter, var anlbulansen i Akersberga
2014. Dàref ter l¿nser¿cjes den i lrela landel ocir produkten

har spridil srg trll resten av Norden och vrdare till fler länder.

Ixemplct belyser hur viktigt det Jr atl organrsatronen har en

hreredskap nár nya ideer kommer irpp, och all m¿n kan lr¡ãlpa

trll rned kompetens och kontakter - i det hár fallet krrng paten-

tering och massproduktion.

13



Vad sdqer :orskn:rgen cr, vaa sûn gynn¿r Ìnnov,¡licf; I

I

Beslutsfa¡tanclet kan centraliseras till ett f¿it:i1 chefèr, olt:rst i toppen
¿rv erl hierarki. Efiersom arbetsuppgiftern¿ì ür st¿ndardiserade och

inflytandet tillhör chcfèrrÌil så är srôrstir delelr :n' person;rlcn utbvtbar.

l)en nrek¿rnistiska. organisationsfolrnen är' dock särnre anpassad

tor föränclerlig.r miljöer. Snabb lörãnclringstakr stâller krav på

llexibilitet, kre¿tiviter och lõpar.rcle ¡rr:oblemlösning. Alla som ingirr

i organisationen behöver- kommunicera och s,rmverka - ofta över

stupr'örsgrünserna - för' :ìrt lösâ kotrplexa nya ploblem. I)e behöver

rn¿rnc{at så att de flcxibelt kirn fätta besk¡t. En fiiränderlig miliö
mecllör att orgauisationslòrmen beh<iver vala organìsk.

Blanc{ cle mest gecligna studiern¿ på organisationsfaktore r som Érynnãr
i nnovat io n är fo rskarn:r D:rm:rnpo ur och Aravi ncls nr eta-attalyser. rT' :8

Den sen:rste gjordes 2A12 och innefàrtade de fìest,r srudier som
kopplar organis'.rtio nsstrukturer tilI in novation som gjordes mellan

1991-2009.l)cnnir analys bckräFtade mönstr:et som uppkomrrit i den

tidigare , som sammanstâllde cle flesta stuclie r fì"ån 
.l960-tale t Fram rill

1990. Sju f:lktorer iclentiÊeracles som ce¡rrrala iör innovationsfiJnnåg,r.

Dessa är specialisering, plofèssionskunskap, tillg:ing till kunskapsre-

surser, i ntetn och extern kommr-rnikarion, funktionell diflerentiering,
s:rmt chefèrs och leclares positiva insrällnir-rg till {õründring.

Tabell 1. lVlek¿nistiska och organiska organÌsationer

Mekanistiska organisationer Organiska organisationer

Bäst anpassade för

Typ av arbetsuppgifter

Pri nc i p för a rbetsfö rdel n i ng

Maktfördelning

lntegrering av organ¡sationens funk-
tioner

Ko m m u n i kati o ns m ö n ste r

Viktigaste enhet i organisationens
nätverk

Stabil omgivning

Låg variation. Arbetsuppgifterna är

standardìserade och noga definiera-
de.

Arbetsuppgifter bryts ned och förde-
las till enheter och medarbetare,

Centraliserat beslutsfattande, makten
är fördelad till ledning och chefer.

Låg integrering, funktionerna be-
höver inte täta samarbeten i stabila
miljöer.

Vertikal kommunikation: "tjänstevä-
gen" via cheferna.

Positionen, inte personen.

Föränderlig omgivning

Hög variation. Arbetsuppgifterna
skiftar beroende på behov och om-
ståndigheter.

Arbetsuppgifter kan växla och delas
mellan medarbetare beroende på

kompetens.

Decentraliserat beslutsf attan de, mak-
ten är i högre utsträckning fördelad
utåt i organisationen.

Hög integrering, funktionerna behö-
ver tät kommunikation och informa-
tionsdelnìng.

Horisontell kommunikation: chefer
och medarbetare sinsemellan.

Personen, inte positionen
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SPECIALISERING, PROFESSIONSKUNSKAP OCH TILLGÅNG
TILL KUNSKAPSRESURSER
Tre av de sju faktorerna är relaterade till uppbyggnaden av kunskap

och kompetens. Kompetens är i sig en av cle starkaste fakrorerna lor
individels och gruppers kleativitet, der vill sägii der:rs fiilrnåga att
hitta nya och vär:defulla losningir.r på problemställningar.2e Over lag

kan man säga att kunskap ãr byggstenar i framta¡¡ar-rc{et av kreativa

lösningar. Vi kan naturlign'is få idéer utân att ha sârskilt djupa
kunskaper inom ett ämnesområcle, trìen dessa tenderar ått vara banal¿

eller naiva efiersom vi i uppbyggn:rc{en av idén inte har beak¡¿rt viktiea
Förutsrittnin¡;ar, villkor och beerãnsninga¡ eller möjligheterer såsom

r-rya tekniska [ösnir-rg:rr ellel organisirtorisk¿r föränc{ring,rr.

l)amanpours rneta-analyser visade att innovativa olganisationer
I'rar en hög grac{ av speci,zliserìng, dei vill säga en mångfald av

medarbetare som var och en bär på specialiserad expertkunskap.
Innovativ:r organisationer har också meclarbetare med sror professionell

leunshap - en egenskap som innebär'b:ide hög utbildningsgr,rci och

erfìrrenhet inorn sin yrkesdoträn. Nãr individer rned djLrp kunskap

och erfarenhet möts och interagerar med varandra kan nya och
inressanta idéer r.rppstå. Arberet med innovation kräver ofta tillgång
till specialiseracl kunskap, med ¿nclra ord kunsk:rpsresutser. Sådana

resurser kan exempelvis vara teknisk eller iLrridisk kompetens. lnnova-
civa organisationer hjâlper sina medarbetare âtt få tillgång dll sirdana

leunsÞapsresurs,rr. Or:ganisationer med höga kunskapsresurser stt'ävar

också till att utveckla sina rned:rrbet:ires kompetens.

INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION
En levande och ivrig kommunikation inom organisationen - intern
kommu¡rik¿tion * är posicivt lor innovationsförmåga efiersom en

såd:rn kommunikation stärker utbytet av informa¡ion och kunskap.
Det blir lâttare fbr idéer ¿tt spriclas, vilket gor:rtt antälet idéer ökar i

omfattning och det blir lâttare art fä nya idéer i de¡i kolsbefr:uktning
som uppstår. En sådan kommunikation kännetecknas bland annat
av snabba infì¡rmationskanaler' över or¡¡anisatoriska gränser såmt er'ì

kommunikarionskultur clãr m:rn får ifrågasätta hur saker sörs.

Innov¿tiva organisationet tender¿rr även :rtt Ìrrr upp,rrbet:rcle

kontaktytor rned c¡mvärlden - extern korrrnunik:rtion. Intensiv
kor¡munikation med omvärlden medlör ökad fi5rmåga art skanna
efier möjligheter, absorbera kunskap och ingå i partnerskap eller
s¿mverkan. Någor som kan leda till forendring i slutänclan.

FUNKTIONELL DIFFERENTIERING
I nnovativa organisatio ner ítjrclelar styrnin gsmanc{irtet övel relativt
självständiga enheter (därav ordet dif-ferentiering). l)etta innel¡:ir ¿rtt

enheterna får möjlighet att bygga upp €n kompetensbas över tid, till
exempel genom att rekrytera specialiseracl expertkrrnskap. Metl ökat
eget mân€lât har enheterna möjligher att inftjra törândringar för att
effèktivisera sin verksamhet r-rti&ål.r sina specilìka förutsüttningar, utan
att behöva ra hänsyn till (iblanci) motsiigancle signaler från en centl:al

sryn'ringsIunktion.

Vad:àger forskriÌgen cm vad som gynnðr innovðtionl

I

I
Kompetens är i sig
en av de starkaste
faktorerna för indi-
viders och gruppers
kreativitet, det vill
säga deras förmåga
att hitta nya o€h
värdefulla lösningar
på problemställ-
ningar.

:e Amabrle, 1996; Hemlin. Allwocd & MaItin, 2006
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Vad säger íorskn;ngen or vad som gynnãi Innovaiion?

I

Ledarskapet, och
i synnerhet ledar-
es attityder, är en
hörnsten för en
gynnande kultur
som stöttar innova-
tiva initiativ.

posrrv lmsrÄtlmmG TrLL rönlmonlrua
Letl:rr-e i innovativa organisationer âr mer positivt instül1cla till forãnd-
ring. Leclarskap€t, och i synnerhet ledares attitycler', år en hörnsten För en

gynnande kultur som stöttar innovariva initiativ. Synnerligen viktigt är'

atr den l-rögst:r lec{nirrgsnivån rir positivt inställd till innovation. f)enn¿r

nivå ansvar¿rr för clet strategiska perspektivet på oreanisationens innova-

tionsFormåga: planerirr, resurssätter och koorc{inelar lornyelsearbetet.

BLAN DADE FORSKN INGSRESULTAT KRING FAKTORERNA
CENTRALISERING OCH FORMALISERING
En viktìg aspekt att k¿inna til1 är att liiktorern¿r centraliseling och

{àrmalisering inte hade något rydligr samband med innovationslór-
måga i Damanpour och Aravinds meta-analyser.

Centralisering innebãr ¿¡t beslutstàtr¿rnclet âr koncentrerat tili en central

enher. Väljs en hierarkisk organisationsmodell ãr der ofta coppen av

olganìsationen, leclriugsgluppen och dess stabsfunktionet', som ¿rvses med

stark centraiisering. I er"r svâgt centraliserad organis:rtion är beslutsm:rndatet

i större r-rtstrãckning spritt bland relativt självständig:r enheter och chefer.

Formalisering är en faktor som beskriver graden av styrda Processer
och a¡betsformer i organisationen. S¡arki f,orrnaliserade organis:rtioner

lutal sig n-rot neclskrivna procedurel och legler för hur saker sk¿r

utfljras. Processer och rutiner är v;rnlig:r styrinstrument. Svagt forma-
liseracle organisationer tillåter enskilcia rrec{arbetare att siälva avgöra

hur exempelvis en arbetsuppgifi ska planeras och utföras.

Centralisering och formaliserìng har b:ida qvpiskr setts som negacivt For

innovation i fi:rskningslitteraturen. Båcla lrktorcrna reducerar individers

och arbetsgruppers l'rantllingsutrytnme30 vilket kan upplevas sonr en

"tr'öghet" i organisationen. Mindre handlingsutrTmme har bland annat

kopplats till medarbetares kãnslol av ansvår och engagemang vilka âr

sruka motivationslàktoler for medarbe¡:rres vilja ¿tt bidra dll innovations-

arbetet. De I'rierarkiska struktrtrcr som fö1jer på en start centralisering l-rar

knLitits dll en mindre vilja att samarbet¿ över o-rganisa¡oriska grânser3r

eller vad som ida¡¡ kallas f'ör scupr:ör'stünkande. Okaci sryrlring ov,rnifiirn
och fórtrös¡andet ti[ processer sotn sryrverkryg har också knutits till ert

mirrsk'.rr utrymme Íiir upptäckancle och experimentering rred nya idéer.:J2

Emellerrid âr fòrskningsläget blandac när ciet komtner till clen totala

effekten av centralisering och folmalisering på organisationens
innovationstörrnåga. Troligen är effekterna uppclel,:.de på flera

mätnivået, vilket gör art de wå faktorern,l bidrar rned både positiv och

negativ efïckt samtìdigt. Stark centralisering och formalisering kan

visserligen på individ- och gruppnivå minska arbetsr¡rotivation och

l¡romsa praktiska möjligheter att ta fì-arn, testa och genomföra kre¿tiva

icléer, men genom att h¿r vissa iormella struktnrer ocl'r processer kring
innovarion kan organisacionen sükerställa att cle lösningar som testas

ür r linje med organisatìonens strategiska mirlsüttningrr.

Från ett lednings- och sryrningsperspektiv är organisationens mål

¿rt säke¡ställa ¿tt cie innovationsprojekt som startãs ãr i linje rnecl

strãtegier och andra mål, hur dessa resttrssritts och planeras, samt fär

en r'ãtwis beclömning från start rill slut.

r¡ f ex Munìfcri & Hunter,2C05
:1 Bürns & St¿lker, 1 961
ir Derrtr.2013
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De negariva effekrerna på inclivicl- och gluppnivå kan dârf?ir vägas Lrpp

av ökad koordiner'ìng och strategiskt fokus p:i organisirtiousnivir.:r:r En
slurs:rts fiir att kor¡rn-ra runt detta dìlemma är art olganisationen bör l'ra

starka sttukturet och proc€sser som stött:rr innovationsverksatnhetetr,
nlen att meclarbetate och arbetsgrupp€r som arbetar inom ìnnovations-
projekten tillåts orrf:rtt¿ntle friheter att mota projektets rlålsãttningar'.ia

Vecj sâger f¡¡5¡rirrgen or¡ vad scm gynnàr innoval onl

I

I
Även om stöd-
funktioner är viktiga i

innovationsarbetet så
bör dessa inte ta det
operat¡va ansvaret.INTERVJU DELTAGARNA: INNOVATION KRÁVER ETT

SYSTEMATISKT ARBFTE
Intervjudeltagarna var samstâmmig:r i att innovatic¡n kräver ett
systernatiskt irrbete och stödjanc{e strukturer i organisationen. Flerir ,rv
de intervjuade ¡renade att innov¿tionsarlretet behöver tränga in i l.rel:r

verksamheten. Dct får inte vala nirgor som enclast utvecklingsfunk-
tioner gör. Genom att organisera innova.tionsarbetet verks,rmhetsnãr¿r
kirn det göras levancle. En vanlig struktur för art olganise r¿ innova-
tionsarbetet hos de org:rnisacioner som intervjudeltagarna velkar vic{

kan lìkn¿s vic{ ett n¿iwerk. I mitten lìnns en centt¿rl funktion och nüra

verksatrlheterna finns ett ant¿rl lokal,l fimktioner'.

Centralfwútion - innouationsceutet'. Den cenr¡ala hrnktionen har rollen som s¿r¡rorcln:rncle och stöd-
jande p:rrt i nüwerker, ert slägs innovacionscenter. Ett exempel på en sird:u âr cie innov:rrionsplarttormar
som ha¡ byggrs Lrpp i bl¿rncl ¿nnar Stockholn.rs st:rc1. Arbecsuppgifcern:r fìir den centrala Funktionen är'

¿rrr sryra och led,r der samrrrrnragn:r arbetet med innov¿r.tion. Politikem'.rs visic¡net'och mål ska bryras

necl till genomförbar:r arbetsr.rppgifter - detra är en arbetsuppgifì lor tjrinste¡rersonerna sotn arbetar
inom clen cerìtralâ funktionen. t)e behöver även identifìera, inventera och velka fìir att avskafl¿ olika
lolmer av Êakrorer son-r hindrar eller brornsar innovationsförmågan. Sirclana hinc{er k:rn vara hur verk-
s¿r¡rheren är organiselacl (styrsystern, maktf-ördelning, hrnkrioner ocir .less interna fö¡hållanclen, mrn),
rnodeller kir betalning och upphanclling, eller hur lag:rr och reglementen fr:ngerar (och r.rpplevs funge-
rir) fö¡ clen specifika verksamheten. Ytrerligare en uppgifì för clen centlala funktioner-r iir att upprätthål1a
etr korrtaktnär till exteln kompetens, till exempel teknisk eller juriclisk. Andr:r typiskir uppgifter'är'att
komrnu¡ricera med ledande befàmnìngshavare och t:r hand om ansökuingal till en irruovationsfol-rdrt
eller idésluss. Slutligen ânsvårar clen centrala funktionen för r-rppbyggnaclen av kunskap och kornpetet.rs

kring innovarion, rill exernpel hur innovation bör leclas och organiser:rs i verksamheren.

LohahfunÞtioner - innouatiowþontor. De lokala fi-rnktionerna ligger närmare rætksamhetern¿r och stödjer
der vardagliga arbe¡et med innovation. Med,rrbetare och euhetscl"refet' har en dörr att knacka p;i iåll cle

ser en ucvecklingsniöjlighet. Här kan man lå lörsrir hjälpen, till exempel coachnir.rg For en ny iclé, hitta en

intern eller exrern samverkansparrner, tå Ênansiering och rid till kunskapsinhümtling e[eL hjülp n-red att
formulera en ansökan for rnedel. Region Stockhohn har innov¿rtiouskontor ¡rå l1era sjukhus. En Fordel med

att h¿ {lera små innovationskontor är arr varje korltor kan specirrliseras i sin inriktning och konrpetens. Till
exernpei kan ett kontor tbkusera på att irckumr.rlera s:irskild kompetens för rletocler inom tjäIrstedesigu.3('

Något som de flesta ìnteruiupersonel fì'arrihöll var dock att ävcn om
stöclfunktioner är viktiga i innovationsarbetet så bör clessa inte ta det
operatìva ànsvarec. Det ansvaret ska ligga i linjeor:ganisatione n och
v:1ra en naturlig clel av verksrrmheten. Risken ár annlrs ¿rtc innov¿-
tions- och förnyelsearbeter l:ises in i stabsfunkcionerna och blir något
som baL:r ett {:ital sysslal med.

!r Mumlcrci & Hunter,2005
r" aardinã1, 2001
:' 5e t ex Region Stockholms innov¿lionsfond.
iú Se I ex SKr:s rvrru,.innovatronsguìden.se. 17



Vad sâqer icrskn ngen 3T v¿c 5om gyffn¿r innovaiion?

I

)) hnorotionsuerþ-
sãmhet behöuer þommø

nãturligt i organisatio-

nen. Det är inte någon

utue cklingsaudelning

eller en utuecklingschef

som sþa görø dettø.

Däremot þan man ha

stödfunhtioner som

sþa underlätta. De sþa

inspirera och lösø saþer

så att andra þan tänþa

och göra.
Magnus Persson, senior rëtdgivare

reqional utveckling, Reqion Òrebro län

Slutligen menade några intervjudelragare att mycket vârc{e har uppnirtts

genorÍr :1tt mötas i nüwer*slàrrr, där fier',r funkrioner inom organisatìo-

nen k¿rn rräf-fas och dela med sig av kunskap och insikter'. Sådana lorum
ökar c{en interna kommunikationcn ìnom organisationen. L)et kan

handla om insiktel kring rnedbor¡larnytta och behov, innov:rtionskultrtr,
hur man implementerar och spricler gocla innovationer, eller hltr tnan

arl¡e¡at mec{ exte¡n¿ p:rrtner:skap och nãwerk.

4.2 Ledarskapets roll för
innovationsförmåga

ANDRA STRUKÏURER

lNN0VAT|0Ì'ISAMBASSADI)RER - Medarbetare på varle avdelnrnq

eller enhel som ár rnsatla i innovatronsarbetet och <an ge rãd.

INN()VATI0NSF{)N[) - v,ssa satsnrngar behöve. pengar for atl anlita

specialkonrpetens, anskafl¿ prototypteknrK eller sarnverka med en forskare

INN0VATI0NSSLUSS - rauga upp gocJa rdéer genr.rrri ett system clãr

,oeerna samlas .n ocn oedoms.

PRIS - nrets fornyare eller mãnadens de? Ftt enkelÌ orrs kan skapa

föreb'lde", organisatronen.

TESTMILJö - Fysrska eller drgrtala platser där ny teknrk kan utprovas.

Ny organisation för utveckling och
pro¡ekt på Arbetsmarknadsförvaltningen
i Uppsala kommun

Utifran ett polrtrskt inriktnrngsmál 2016 om att Uppsala

kommun ska ha en ¡àmst;ìlld och hållbar ekonomi beslutade

Arbetsmarknadsförvaltningens direktor att skapa en sårskild

organisation för att iniliera och förverkliga fler värdefulla pro-

lekt samt atl sätta struktur och rutiner kring nya rnnovations-

prolekt, i form av en idésluss.

Det ledde till att Fnheten Utvecklinq och projekt bildades. Pro-

jekten har genom utveckling av strukturer och metoder som

stödjer individernas väg till jobb pa olika sätÌ bidragit till att fler

Uppsalabor kan forsörja srg långsiktigt. ldeslussen har inneburit
att förvaltningen fått en struktur för att fånga, trllvarata, doku-

mentera och genomföra lovande verksamhetsutveckltngsidéer.

Den har även medfört en kulturförärrdring, där det nu är mer

efterfragat och prestigelöst alt komma med idéer som handlar

om nya arbetssãtt, samarbetsformer och utnytt¡ande av teknik

för att nå det qemensamma uppdraget.
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Vad :ðgei íorskrirrgen ¿n vad som qynn¿r Innoval:on i

-

Forskning visar på två huvudsakliga roller lor cle som har en

ledarskapsfinktion.rT Ðe tv:i rollerr"ra ür syrrteser tì-ån wå olik:r gre nar

av lorskningslitteraturen som behandl:rr chclers roll föL innov:rtiotr.
I)en första gren€n, innoaation fttaua.genrcnL fbkuse rar tl,piskt på

chefers roll i att hantera strrregier, processcr, strukturellr arbete eller

externa relationer i innovationsarbetet. Den andr¿ grenen, ùtnouation
leadershíp, fokLrserar rypiskt på hur chefer leder arbetsgrupper och

medarbetare. Hâr ti¡tar mnn på aspekrer som motivation, problemlos-
ning och psykologiskt klir¡rat.

CHEFENS FÖRSTA ROLL _ INNOVATIONSCHEFEN
I den lörsta rollen - styra innovation - ãr chefen rJet primãr-a

verkrl'get för organisationens ambitiorl€r :ìt¡ bygga upp och bibehålla
innovatior-rsftjnnåga" Förväntningarna och attityclema ¡ill innovi¿tion

bör vara lijr¿nkrade ânc{a upp till toppen. Nedan besklivs fern viktiga
aspekter som ingirr i rollen för cheFer mecl :rnsvar för innovationsarbete¡.

Bjtga struhturer. Che{en ãnsvarar för att bvgga upp och bibehålla de

strukturella fìirutsättninganra som krãvs i arbetet mecl innovation.
Dessa kan var¿. sä.rskilda roller, frrnktioner, nröteslormer, partnerskap

och samverkar.r, kompetensuppbyggnadsåtgärcler och ko rn munika-
tionskanaler.

þ-äràela lesurser. Innovacionsprojekr, vale sig de ür större satsningar
eller rnindre pilotprojekt behöver r€surser i form av ticl, pengar och

kompete ns.

Belöna. En av chefèns vanligaste albetsuppgifìer är atr utvãrclera

medarberalnas prestationer och fördela belöningar. Så även mec{

nyt?ink:rncle. Chefèrrra bür clet operativ;ì ànsvaret f'ör organisationens
ftlrvänrningar på medarberarna och bor folj:r upp och belöna goda
inìtiativ.

Bryta ned uisíonen till releuønta rntil. En n'retaanalysss som s:ìmñ1an-

ställcle stuclier kring arbetsgr:uppers innovationsförmåga kunde visir

att tydliga mål som är koppl:rcle till en lockancle vision âr trland de

stark¿rs te hkto rern a fä r' arbetsgruppers iu nov:rtionsfä rmirga.

Gefi"ihet.Innovation lutrgerar bãst rrär grupper och mcdarbctale ãr
handlingsutrynlme att experimentera och tZinka fritt klir"rg vad sonr

skulle kunna skapa nytta.

CHEFÊN5 ANDRA ROLL _ INNOVATIONSLEDAREN
I derr irncl¡a rollen - leda innovation - anviinder chefen sttr ledarshap
lör att locka fian och möjliggôra medarbet¿rrnas egen innovatious-
viljn. Irrpulserna lor innovatìons¿rtbetet kommer nedifiån, fì'ån

rrecl¿rbeta¡e son.r vill vara med och förãn<ila.

Lösø problem. I arbetet med irrnovation stöter man ofia på oväntade
och kanske helt nya problemsr:illningar. Här har chefen en roll i att
hiâlpa meclarbetarn:r förscå och tackla probÌemen, antinsen clirekt och

rnecl hjrilp av sin erfäreuhet, eller vi¿ ¿rudt'a i sitt nritve rk.

I Denli,2013
i¿ Hùlsneqer e1 al., 2009
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Vad sdger iorskn ngen or vad som gynn¿r inncvationT

-

I
Forskning visar på
två huvudsakliga
roller för de som
har en ledarskaps-
funktion. Chefens
första roll är som
innovationschef.
Den andra rollen
är som innovations-
ledare.

Biãra till ea gjmnønàe þlimat. Chelèr ür ofia centr:rl:r för gruppers
klin-rat och siitter spelreglern:r genour sitt eget beteencle. Kreativa
kli¡rar består av öppenhet, lösningsfokus, posiriva rclatiotrel och a¡t
man inte drar sig for att del¡attela viktiga Frågor.

Qtnna medarbetøntas motiaatiot¿. Genom att elbjuda stimulerancle
och lago m utman¿rncle :rrbetsup peifter, hnndlin gstitrym me och
möjligheter ¡ill lärande och rrtveckling kirn cl.refen kratta för hög
n-rotivation hos medarbertrrna.

Beshyààa trcedarbetarn¿. Ibland går det snett - itrnovatìon ir i sin

nåtur en undersöka.nde proc€ss clär man sällan har alla svaren tiån
början. CheFens roll är att skydda medarbetarn¿ när snedsceget

kommer.

Vilken lollfordelning âr bãsr anpassircl ftir e n politiskt styrd
orgarrisation, dãr ledningsñrnktionen delas mellan politi[<er och

tjünstepersoner? f)enna lråga fick intelvjupersonernå svala på. f)eras
perspektiv beskrivs nec{an.

I NTE RVJ U ÐE LTAGARNA: I N NOVATION KRÄVER EN STARK
POLITISK AGENDA
Äu.r-, ort de loltroendevalda f'ormellt kanske iute ses som chefer i

en konrrntn eller i cn region så frller de sina dagar med liknan<le
uppgifter:. De styr organisarionen senom att sátta visìoner och mål

och genorn at¡ beskriva vacl som är viktiet och vad so¡r sk:r prioriteras.
Samtliga som ir-rtervju:rcles inför râpporten nâmnde ett st¿rkt politiskt
lec{arskap som en förutsättning för att få krafr i innov:rtions¿¡betet.
Innovation h:rr historiskt inte funnits på clen polìciska agendan i
kornmuner och regioner, men nya {ìirändringar i sarnhä1let kräve¡ ¿rtt

marr prio riter:rr r.rppbyegr.raden av en kon ti n uerl i g lo rnyelsefb rmåga.

Politikers roll är atr besrâmrr¿ visionen för innovationsarbetet - alltså
v¿d det hela ska myntÌa ut i, cle{ìnier¿ målsättningen och tilldela
reslrrser för att bygg:r Lrpp kapacitet i org:rnisationen. Iniervjudeltag:rr-
n:r pekade ür'en på vikten av :rtt politiker' åil ute och frågar i verks:rm-
hetern:r hur det går med arbetet för att visa hur: viktigt det âr'" För
att 1å fart på innov:rtionsfönnågan ansåg några intervjudeltagare ãtt
det kan vara förcleiaktigt:rrt bygga rrpp ett särskilt rrrskott på politisk
nivå sol¡r ansvãrar fljr atr driva fìågan. P:i den politiska nivån är c{et

lårnpligt ¿tt innovationslìågan - precis som andra viktiga frågor: *
kommer in i de gängse poliLiska processerna. N¿ir verksaml'reten ser ¿tt
politiken prioriterar innovation sätter det en prãgel på unclerliggancle
beslutsnivåer, menade en intelvjudeltagale .

Hur ska rollerna se ilr ¡rellan politiker och tjânstepersoner i

innovationsalbe ce¡? Rollema bör utgå från en hypotetisk bestüllar-ut-
förarmodell enli gt in cervj udeltasarna. Politikerna ãr k¡avstälia.-e och
siittet visionen, miilen och budgeten. Tjãnstepersonerna utf'ör mec{

policikernas stöcl. Forenklat kan man beskriv,r tr:e ledningsnivåer i

innovationsarbetet. f)en högsta .rivån âr de n politislia. N¿ista nivå
representeras av ledanc{e tjänsrepersone¡, dârefter enhets- och ¿vdel-

ningschefer i ver-ksaml-reten. Alla cle cre nivåerna behöver etr uppdrae
¿tr driva innovation och å stöd för det.
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Vad sðger forsk:irrgen ¡m vad som gynnar innovat onl

I

Polidkerna b¿r dock inre ha för demljerade instrukiione¡: eller
rnåisättningal krir:g exakt vac{ som ska t¿rs fiam som lösnìrÌgal på
identifierade behov eller prolrlemornråderl. f)etta skulle kringskzira
tjär.rstepersonern¿s handlingsutrymme och skapa onödiga beglärrs-
ningar. Däremor ãr cler viktigt âtt avkrãva årerkopplìng kring hul man
tänkt utl-ôra uppdraget och hur clet lortskrider över tìd.

Från tjänstepersonernas håll ar det vici:rre viktigc atr återrapporrer:1 till
polit ikern:r vi lk,r behov, p roblernorn råclen och identi fi er¿de rnö jlig-
heter sorn är aktuella i organisationen. Detta för :rtt ge polirikerna
uncierlag ltir att làtta beslut och tilldela resurs€r till möjligheter som
uppstår.

En viktig aspekt i det politiska ledarskapet hancllar om att skapa
trygghet kring act man ñr experimencera med nya arbetslormer eller
ny teknik. Finns ett pris på atr missiyckas srannal arbetet snårt upp,
trots alla eoda ambìtioner.

4.3 Den innovativa kulturen

KOMPONENTER I EN GYNNANDE INNOVAÏIONSKULTUR
Vad ska man byggn lo¡st - strr-ik¡u¡ eller kul¡ur? Svare¡ är båcla.

Kulturen kan ses som en krafc som Êorstärker eller Êorsva¡;ar organisa-
tionens processer. Den kan alltsir hjälpa eller srfãlpa besiutsfattander,
konmunikationen, lärandet eller koordinetingen av :rrbetsuppgifter.
Kulturen lever på etc sätt sitt eget liv. Den kommer att uppstå oiìvsett
vad man gör. C)rn man vili arbera flir att för-ändra <ien krävs ett aktivt
och mocligt lednrskap.

Nattkamerorna som först kritiserades,
sedan hyllades.

Nurrera är del vanliqt ¿lT kommtrner använder lryqqhetska-
meror för nattlig trllsyn av de aldre l en rapport f ran Socialsty-

relser slàs fast atl karnerorna bade forbattrar natlsömnen och

tryggheten '' Men när Väsleras slad var bland de första att
prova konceptet våcktes kntrsk¿ róster. Man oroade siq för de

åldres integritet - kommer de verkligen accepÌera att bli frlma-

de pa det nár säÎTet7 Men bade politiker och t1ànstepersoner

var modiga och villiqa att test¿. Då visade det sig att de äldre

srìdrcìre karrcie sig tryggcìre ryrecj karrreran - rrtan slapp orocl st!:J

för atl okända rnärrniskor kclrnrner uì onr ndtterr. !xern[llet vi-

s.rì' pð dtt n¿r man .rrbet¿r med innovation s¿ vcl marr ofta rntc

hur del slutligen blir. lstállet fór .rtt utga fran vara antaganden

- dei vrll sàqa grssa - så qaller det att testa r verkliqheten och

se vad som händer For aTl ktrnna lesta osäkra ideer behor¡s ett
modiqt ledarskap.

i' Socialstyrelsen, 2018
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Vad säger iorskn ngen on vac scm gynnar rnnovalion?

I

I
En av hörnstenarna
i en innovat¡v kultur
är tolerans för miss-
lyckanden.

I fi,rskningslirteraturen finns ett antal mocleller so¡r beskt'ivel kompo-
nenter i en ¡;,ynnande innovationskultur.o0 Vissa av dess¿ ár empiriskt
belag<1a i offenrliga verksamheter, till exempel siukhusmiljöer. Hrir:

nedan {ìnns en s¿ìmmanstüllnìng av de kor-nponenter sorn oftast n:imns.

Tillit och tolcransfir rnisstag. Per defìnition innebär innovation att
göra något som inte tic{igare gjorts. Detta kan innel:ära att saker inte
blev som man tãnkt sig. För att cheièr och medarbetare ska vilja ta <le

risker sorn kriûs behövs en grtindlâgga¡de dllit till att medarbetarna
i organisationen utgår fì'ån sina l¡äsia avsikter. Samtidigt gdller ciet att
inte sopa niigot uncler mattan. Öppenhet inFor att man iblancl begår

mìsstag kan vara stärkande.

Frihet och tià. Handlíngsutrymme för organisationens meclarbeta¡e âr
en av de starkasre faktorerna för individtrell kreativitet och motivation
För act bidr:r dll förnyelse. Människor vill bestämma själva hur de ska

nürm:r sig en problemställning eller få lrihet att utveckla en iclé.

Liafullltet och lelefullhet. När stämningen på iobbct är'avslappnad och
lekfirll blir vi inte bara mer kreativa, vi blir även öppnare Êor andras

icléer. En livfuil miljö är c{ynamisk. Det häncler saker i organisationen
som inspirerar.

I)ebatt oclt honfl.ihtjì;ltet. Efie¡sorn clet ofcast fìnns llera vägar frirmåc

behöver rnan ha ert utryûlne lor olika perspektiv och synpur:kter. Fler:r

perspektiv på en lråga leder ofiast till bättre beslut. I gynnande innova-
tionsknl¡rrrer går det bra att ifrågasätta hur saker görs eller hiir man på

bâsra sätr ska uppnå målen. Men clet är viktigr att debattern:r håller sig till
sakfrågan, de ffl inte urarta till per.sonliga konfiikter. Konflikter är som en

våt fìlt Rir innovation, de sänker motivationen c¡ch lecler till revirdnkande.

INTERVJUDELTAGARNA: INNOVATION KRAVER ETT
MODIGT LEDARSKAP
Etr modìgt leclarskap behövs som lian tolerera snedsteg, kritik och
etc vissc n-rått av kaos. De¡ var vacl delt:rgama beskrev i intervjr-rerna.
Led¿ren håller i sj:ilva nyckeln Èr att f-örândra kulcuren.

)) wd, det går dåligt, uem sþa stå och säga att d.et uar uärt det ändå? Kommun-

styrelsens ordf)rande skø göra det. Ar det politiken som harfattat beslutet, då ¿r det
ju ui szm sþa tã ansuaret. Ja ui beslatade kring defia, ui fcb dessa ffihter men d€t

bleu inte szm ui tänþte'. En grwndplåt i den innouatiua þuhwren är ju tryggbet. Det
är uiktigt øfi de männisþor som jobbar ltos oss þänner üt de har politiken i ry/ggen.

Catharina Fredrtksson (S), kommunstyrelsens ordförande, Oxelösunds kommun
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Arbeter med innovation krock¡rr ofta rred den befintliga verksam-

heten som hal begrüns;rde resurser i fbnrl av tid, münniskor ocl"r

fi nansiering. Ä,rer r ort innovatiotrs'.rrbetet kan rnedfär,r n'.i gonting
positivt i fiamtiden ãr c{et en kostn,rcl - i tid, möda och Pengar - som

ska tas här och ntr. Det kan leda till t¿nkar om varlìir tnan sk:r ta

riske¡ med ett ãrbetss:irt som har lungerat Lincler många år. För att
innovations- ocl'r förnyelsearbetet ska kttnna prioriteras och genom-

syra organisarionen behöver ledarna använda sina fôcter - gå ui och

liåga hur clet går.

Citatet till höger beskriver vikten av att cheferna ta¡ ett ak¡ivt ledar-

skap i innovatior-rsfiågan, ställer krav och fôljer upp. Innovation âr

clessutom lyllt av risker. Ëftersom c{et sou ska urvecklas âr nyrt lör
olganisationen 6nns alltid risken ått mån gör misstaq eller till och

mecl fâttar fel beslut från början. En av hörnstenârna i en innovativ
kultur' är clärför tolerans för misslyckanden. Ën sircl:rn tolerans
skapar trygghet. I rnång:r organisationer i den offentliga sektorn
har fokus histoliskt lagts på ått nlinime¡a risk. Det kan exempclvis

hanclla om sjukvården, dãr patiencers hälsa och välmående absolut
inre ñr laboreras mecl. Att minimer:r awikelser inför lagen har också

varit viktigt fðr verks¿mherer i det oËfentliga. Men i delar av ve rk-
samheten som inte ür centrer¿rde kring patie nten elle r: l:igen fìnr-rs det

utrymme för att ta risk rnenade fier'.r intervjudelt:rgare ' Aun¿rrs kvävs

förnyelsearbetet franråt och om man inte gör någonting så skapar

man också risk menacle en intelvjudeltagare.

Det krävs allrs:î ett nytt mindset i Forhållande till risktagande . Flera ¿v

inrervjudeltagalna lyfie fram vikten av chefernas tillirtande attiryd ÊoL

att pr'öva nya arbetssütr eller ny teknik i verksanrheterna. l)et är che-

ferrias stötrning sorn âr nyckeln till att låsa up¡r rädslan for att göra frel

i testandet av en ny innovation. Men även chefer har r'ädslor'- sarlmâ
princip bör alltså gâlla hela vãgerr upp i organisationens lec{ning. Det

yttersta ansvarer lor att skapa trygghet 1àller på l"rögsta ledningen. När
innovationsprojektet inte gick som ränkt bör denne poängtera atr

arberet är riskSrllt - man har sällan alla svaren innan man f-örsöker -
och att försöken måste {ìrrtskric{a ftir att möta fi:rmtidens utmaningar.

Vad sðger fcrskringen cn vad scm gynnar innovalronÌ

-

)) ntraffa uad. som

rir uiktigt - uad sþa ui

foÞusera på? Det þom-

mer så mångø oliþa

uppdrag och styrningar

men själua ÞArnwppdra'

get (ir ingen intresserad

au. Då blir det otydligt

uad som är uihtigt. Och

det är ju sammd søþ

m e d inn o u dt i o n sfrågo r'
nã som ju ocþså måste

styras. Så man måste

M med sitt ledarshap

och ställa krau på att
medarbetørna þktiskt
jobbar medf)rnyelse

och utuechling.

Gunnar Bjorkman,
i n n ova"ti on sd i r ekto r, Stockho I ms sta d

I
I många organisationer i den offentliga sektorn har
fokus historiskt lagts på att minimera risk. Det krävs
ett nytt mindset i förhållande till risktagande.
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Slutsalser och rekommendationer

I

5. Slutsatser och rekarrlmendationer
Den här rapporten syftar till att beskriva hur i:firìovâtion kan utvecklas i offentlig sektor.

Den bygger på en fitteraturöversikt sa,nrt i:ntervjuer med ledande personer med insikt i

innovationsprocesser i kommuner och regioner runt om Stockholr-i:l-Mälardals'egionen.

Här nedan sammanställs de åtta viktigaste slutsatserna med rekommendationer.

ETT STARKT PÛI-ITISKT LEI)ARSKAP

Politiken bör efterfråga och underlåtta
arbetet med innovation. lnnovation kan

exempelvis införas som en fråga i politikens
nuvarande processer, till exempel genom

att instifta sårskilda utskott, specialiserade
kommunal- och regionråd. Politiken såtter
en vision för innovationsarbetet samt är
med och utformar målsättningar och strate-
gier för att komma framåt.

bli trygg i att våga sjösåtta osäkra projekt.
Ett exempel på hur man kan fördela medel
till innovationsprojekt är att instifta en

innovationsfond.

SKAPA EN VTRKTYÛSLÀDA

Aven om innovationsprojekt kan vara

osäkra så finns verktyg som hjälper pro-
cessen framåt. Tjänstedesign är ett sådant
verktyg. När man arbetar med tjänstedesign
får man en strukturerad metod för att
matcha en tånkt tjänst mot medborgarens
behov. För mer inkrementell utveckling kan

metoden PDSA (plan-do-study-act ) vara

intressant att titta på. PDSA är en cyklisk

metod dår man testar förbåttringsídéer i

liten skala för att se vad som fungerar och

ska införas bredare.

BYTG INFRASTRTJKTI.IR INOM

ORGANISATIO}.¡[N

Stödjande strukturer och processer ser till
att innovationsarbetet får riktning och fart.
Det kan exempelvis vara stabsfunktioner
(t ex i nnovationskontor), tjänstemannarol ler
på ledningsnivå (t ex innovationsdirektör
som rapporterar till stadsdirektör), idéslus-

sar, innovationsfonder, specialistroller med

innovationskompetens samt lättillgängliga
in novationsambassadörer som medarbetare
kan bolla sina idéer med och få hjälp.

o

TILLHANDAHALL RESURSER

Arbetet med förnyelse kräver resurser. Det
kan exempelvis handla om öronmärkt tid,
pengar eller tillgång till kompetens eller
kontaktnätverk. En förutsättning för att
kunna skapa utrymmet är att verksamheten
har en god ekonomistyrning så att man kan

TA}IK SYSTEM

Systemtänkande innebär att man ser or-
ganisationens funktioner som en samman-

hängande helhet som ska lösa uppdraget.
Annars blir det lätt stuprörstänkande där
varje funktion tänker på sitt eget uppdrag
utan några särskilda incitament att samver-

ka sinsemellan. Första steget är att beskriva
för alla vilket system de befinner sig inom,
till exempel vilka aktörer som finns runt
omkring och vilka frâgor som alla i systemet

behöver samverka inom.
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I

BYGG NATVIRK FOR LARANt}E

Nya idéer år inte tagna ur luften utan
baseras på kunskap och utbytet av perspek-

tiv. När medarbetarna i organisationen får
insikt om användarbehov, goda exempel
eller andra utmaningar och möjligheter kan
nya idéer våckas. Bygg nätverk på tvåren
för att underlätta sådana utbyten. Det kan

även handla om aktiviteter för kunskapsdel-
ning, till exempel återkommande träffar.

TÅI xUTIURTN UPPMUNTRA NYTANKÅI{TrT

Det är viktigt att göra upp med de så

kallade nollfelskulturerna - att det í vissa

kulturer finns ett pris på att misslyckas.

Det nytänkande som utgör grunden för
innovation behöver istället uppmuntras
genom att tillåta experimenterande med

nya tjänsteformer eller arbetsformer -
naturligtvis inom de gränser som sätts av
politiken, uppdragsbeskrivningar eller
lagen. Börja med att vara tydlig med vilka
fel som är "röda" respektive "gröna",
där de röda är riktigt allvarliga fel som

att bryta mot lagen, eller riskera någons
säkerhet, då blir det enklare för alla att
förstå vilket handlingsutrymme man har
för att experimentera.

BYûû NATVERK BORTA}'¡FOR DTN EßNA

ORûANISATIONEN

lngen organisation opererar i ett eget
vakuum utan behöver möta andra i lik-
nande sits för att utbyta erfarenheter och

stimulera samverkan. Bygg upp eller gå

med i lårandenåtverk med representanter
från andra kommuner, regioner, eller
kanske från akademi eller näringsliv. Ett
exempel på nätverk är SKL:s toppledarpro-
gram som riktar sig till ledare i politiskt
styrd verksamhet.
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Bil¿9a - lntervjustudlen

I

B¡laga r lnterv¡ustudien
Mälardalsrådet gav forskaren Leif Denti i uppdrag
att sammanställa forskni n gslitteraturen och genom-
föra djupintervjuer på ämnet innovationsledning i

kommun- och regionssektorn. Totalt intervluades åtta
personer med relevanta insikter om innovation i både

kommun och region i Stockholm-Mälarregionen. Dessa

personer arbetar idag med innovationsfrågor på övre

ledningsnivå i både kommun och region. lntervjuerna
genomfördes per telefon och varade mellan 30 och 45

minuter. lntervjupersonerna fick svara på fyrafrågor,
men utöver frågorna uppmuntrades de att berätta fritt
kring innovatìonsledning generellt i sina organisationer.
Frågorna lydde som följer:

1. Berätta lite om dìn nuvarande roll.

z. Vilka strukturella förutsättningar är viktiga för
förmågan att ta fram och förverkliga innovationer i

din organisation? Stödjande strukturer kan exempelvis

vara plattformar, processer, strategier, roller, men det
kan också vara den strategiska kompetensförsörj-
nìngen eller en förändringsbenägen ledningsgrupp/
politiker.

3. lnnovation är att införa någontrng nytt som skapar

nytta. Eftersom framtiden är oviss i införandet behöver
man ta risk. Hur förhåller ni er till risktagande?

4. Hur styrs innovationsarbetet bäst? I synnerhet vad bör
vara tjänstepersonernas ansvarsområden och vad bör
vara politikernas ansvarsområden? Vìlka beslut fattas

bäst av vardera rollenT

lntervjuerna spelades in och transkriberades. Analysen

gjordes med tematisk analys r mjukvaran Nvivo 12.

Tematisk analys är en metod dår man sammanfattar
intervjupersonernas utsagor i så kallade koder. Koderna

kan sedan bearbetas ytterligare eller samlas tìll övergri-
pande teman. De teman som framkom i intervjuerna
presenteras i denna rapport som (1) lnnovation kräver ett
systematìskt arbete (2) lnnovation kräver en stark politisk

agenda, samt (3) lnnovation kräver ett modigt ledarskap.

lntervjudeltagare
Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad

Fredrik Engströmer, innovatìonschef, Region Stockholm

Daniel Forslund (L), biträdande regionråd, ordförande

i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott,

Region Stockholm

Catharina Fredriksson (5). kommunstyrelsens

ordförande, Oxelösunds kommun

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande,

5olna stad

Solveig Nilsson (5), 1:e vice ordförande tekniska
nämnden, Västerås stad

Magnus Persson, senior rådgivare regional utveckling,

Region Örebro län

Monica Söderström, utvecklingschef, Arbetsmarknads-

förvaltningen, Uppsala kommun
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En stärkt innovationsförmåga I Stockholm-Malarregtonen år

allt viktigare for att möta samhällets behov och utmaningar.
Mãlardalsràdet arbetar för en regron som främ1ar nnovation
med särskrlt fokus på innovation i offentlrg sektor.

^^

MÄL.ARDALSRÅDET
malardalsradet.se

Målardatsrådet clriver medlemmarnas frågor fór konkreta resultat incm in{r¿strL¡ktur-, innovatìon, konlpetensförsorilìing,
¡¡¿l¡itinr s¿rmverkan <.¡ch internationella jánrförelser. Vi sal¡llar Slockholr-Milarregionens ko¡¡rr:uner t.:ch regionc'r till c'n

dynamisk môiesplats för politik, nliringsliv och akademi.



De I egationsförteckn i ng
Oktober 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markenheten

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av

förvaltningschefen eft er vidaredelegation

Beslut from: 2019-10-01

tom: 2019-10-31

Ärendenummer Registreringsdatum Ärendemening

KS2OL9/L9L 2019-10-08 Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 1, Svanmossan 1

KS2Ot9/194 2019-10-08 Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 8, gyllenmossan 1

KS2OL9/s49 2019-10-15 Försäljning småhustomt, Skogsledens förlängning -Tomt nr 6, Trindmossan 4

Beslut

Beslut att överlåta fastigheten Svanmossan 1

till lljaz och Nermina Semsiji

Beslut att ge reservation av tomt 8 till Luis och

Tarja Paz Sanchez

Beslut att ge reservation av tomt 6 till Samah

Ghanam och Mohamed Nadir Mardene
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