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Välkommen att delta i lärprojektets andra träff! 

Under hösten 2021 startade Norrbottens Kommuner ett förvaltningsövergripande 

lärprojekt om innovation i kommunal verksamhet. Projektet har som syfte att samla 

tjänstepersoner i utvecklingsroller för återkommande utbyte och lärande. Lärträffarna 

bygger på medskapande i träffarnas upplägg samt aktivt erfarenhetsutbyte.  

Första lärträffen ägde rum den 10 september. Snart är det dags för den andra träffen. 

Utifrån behov och förslag ligger fokus denna gång på hur strukturer, processer och 

arbetssätt kan byggas för att tillvarata medarbetares utvecklingskraft. Rubriken för träffen 

är ”Lärdomar kring organisering av medarbetardrivet innovationsarbete”.  

Vi hoppas att du som medverkade vid förra träffen anmäler dig och deltar igen.  

Även denna andra träff är öppen för nya deltagare, så vidareförmedla gärna inbjudan om 

du har någon kollega som kan vara intresserad.  

 

TID Lärträffen äger rum fredag 12 november kl. 09.00-12.00.  

Detta är andra lärträffen. Totalt sker 8 träffar under 2021 och 2022.  

PLATS Deltagande via Teams (länk skickas ut till de som anmält sig)  

MÅLGRUPP Inbjudan vänder sig till dig inom kommunerna i Norrbotten som driver 
innovationsarbete i termer av t.ex. verksamhetsutveckling, förbättrings- 
och kvalitetsarbete. Du kan ha en strategisk utvecklingsroll inom 
kommunal förvaltning, eller i utvecklingsprojekt som ägs och drivs av 
kommuner. Frågor? Hör av dig till johan.hornemalm@kfbd.se  
 

PROGRAM På nästa sida står det mer om träffens syfte och innehåll 

 

AVGIFT Ingen avgift. Meddela eventuella förhinder 
 

ANMÄLAN Anmälan om deltagande gör du senast 2021-11-05 via bifogad länk, 

Anmäl dig här. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-

693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se  
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MEDVERANDE Johan Hörnemalm, Norrbottens Kommuner 
Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner 
Benitha Eliasson, Norrbottens Kommuner 
Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun 
 

Innehåll och syfte  
Att tillvarata medarbetares utvecklingsinitiativ och öka 

kommunorganisationens innovationsförmåga blir en allt viktigare fråga. 

Något som hänger ihop med nya och förändrade förväntningar på 

tjänster och service, men även samhällsutmaningar där vi behöver jobba 

med andra aktörer på andra sätt än tidigare. Många kommuner ingår just 

nu i en nationell lärsatsning kring medarbetardriven innovation och 

nyligen släpptes även en rapport av SKR med samlade erfarenheter inom 

området.  

 

Vid vår andra träff i lärprojektet får vi ta del av erfarenheter från 

Sundsvalls kommun som drev ett idéslussprojekt under perioden 2015-

2020 och har fortsatt att satsa på området. Därefter delar vi lärdomar 

och insikter utifrån erfarenheter i våra verksamheter och roller.   

Som grund för erfarenhetsutbytet önskar vi att du reflekterar kring 

följande frågor:  

• Vilka erfarenheter finns i din verksamhet av arbetsformer för att 

tillvarata utvecklingsinitiativ från medarbetare?  

• Vilka förutsättningar tror du är viktiga för att medarbetardrivet 

innovationsarbete ska ge nytta och funka långsiktigt? 

• Finns någon fråga kopplat till medarbetardriven innovation där 

du önskar ytterligare fördjupning?  

Punkter i programmet  

• 9-9.15 Inledning - om Lärprojektet  

Johan Hörnemalm & Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner 

• 9.20-10.00. ”Idésluss Sundsvallsregionen – lärdomar, sugrör och 

en och annan rosa elefant” 

Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun 

• 10-10.15. Fika 

• 10.15-11.30. Erfarenhetsutbyte i grupper  

• 11.30-12.00. Reflekterande dialog 

 

Välkommen med din anmälan! Johan, Catarina och Benitha 
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