INBJUDAN

Träﬀ 3 Nod för tjänstedesign
OXELÖSUND DEN 15 FEBRUARI 2019
Den 15:e februari är det dags för nästa träﬀ med
Nod för tjänstedesign. Denna gång står Oxelösunds
kommun som värd.
Vi kommer a inspireras och ta del av erfarenheter från utvecklingsarbete som gjorts i länet. Vi kommer också a få ta del av
Innova onsbarometern, SKL:s färska kartläggning över innovaonsarbete i landets kommuner.
Susanna Shaibu Johnsson som varit med och tagit fram rapporten
kommer presentera resultat och leda oss i reflekterande arbete
kopplat ll de a.
Inom noden delar vi erfarenheter, inspirerar och stö ar varandra
i arbetet med användarcentrerad utveckling.

MÅLGRUPP
Du som jobbar med eller leder utvecklingsarbete i din verksamhet
och är intresserad av användarinvolvering och tjänstedesign.

KONTAKTPERSON

PRAKTISK INFORMATION
Värd: Oxelösunds kommun
Plats: Eventsalen, Koordinaten,
Järntorget i Oxelösund >>Karta
Datum: 15 februari 2019
Tid: 9.30 -15.00

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och en avgi på 500 kr tas
ut för ej utny jad plats. Meddela om du vill äta
gemensam lunch på Charlies, ll självkostnadspris 100 kr så bokar vi bord.
Anmäl senast den 8/2 via >anmälningsformulär

Lisa Malmberg, forskningsledare, FoU i Sörmland
lisa.malmberg@fou.sormland.se

190114

Välkommen!

www.fou.sormland.se

PROGRAM

Träﬀ 3 Nod för tjänstedesign - OXELÖSUND DEN 15 FEBRUARI 2019 KL 9.30 ͳ15
9:30

Fika & mingel

10:00 Välkommen
10:10 Vem kan hjälpa mig a besik ga e lltänkt adop vhem för missan
passade grand danios - Hur Kommuncenter skapar en verksamhet med
hjälp av medborgarfrågor
Sara Li orin, Oxelösunds kommun
Hur innova va är vi? - För första gången har innova onsarbetet i
svensk oﬀentlig sektor kartlagts. Vi tar del av det na onella resultatet
och diskuterar det kopplat ll våra verksamheter.
Susanna Shaibu, SKL/Oxelösunds kommun
11:45 Lunch ( ll självkostnadspris)
12:45 Tjänstedesign för regional utveckling
Hösten 2018 testade Regionförbundet a använda perspek v och
metoder inspirerade av tjänstedesign för a utveckla våra arbetssä
för regional utveckling. Vi berä ar om våra erfarenheter och vill disku
tera hur vi kan komma vidare i det fortsa a arbete.
Anna Knutsson och Anna Svedberg, Region Sörmland (fd. Regionförbundet Sörmland)
Tvådagars inspira onskurs i tjänstedesign i egen regi i Sörmland.
Vi delar med oss av erfarenheter och tankar e er a ha testa a
genomföra Innova onsguidens kurs i egen regi.
Anita Segring FoUiS och Mona Karila Region service, Region Sörmland

OM NODEN
FoUiS har få uppdrag a etablera en
nod för tjänstedesign i Sörmland, med
sy e a stärka, vidareutveckla och
inspirera länets aktörer ll ökat användande av tjänstedesign för a stärka
användarnas (brukares/pa enters)
delak ghet. Se dokumenta on från de
första nodträﬀarna på:
www.fou.sormland.se
Vi ser tjänstedesign som e förhållningssä och en metod för a öka
användarnas delak ghet och stö a
en ökad grad av samverkan mellan ll
exempel huvudmän, funk oner och
professioner.
Inom noden delar vi erfarenheter,
inspirerar och stö ar varandra i arbetet
med användarcentrerad utveckling.

En blänkare om samverkan med Mälardalens högskola
Lisa Malmberg, FoUiS

190114

14:30 Fika & mingel

www.fou.sormland.se

