
1(3)  

2018-01-09 
Dnr Vinnova: 2017-05430 Dnr SKL: 17/06219 

©v® re in s to m mm @ I s@ 
mellan Verket för innovationssystem (Vinnova) och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 

STÄIRCCT 
INNOVATIONSFÖRMÅGA 

I OFFENTLIG VERKSAMHET 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2(3)  

2018-01-09 
Dnr Vinnova: 2017-05430 Dnr SKL: 17/06219 

In ledning 
Genom antagandet av Agenda 2030 har FNs medlemsländer enats om en global 
agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030, med sjutton globala mål, spänner 
över en lång rad samhällsutmaningar, från att utrota fattigdomen och minska 
ojämlikheten till att bekämpa klimatförändringarna. Sverige har ett bra utgångs
läge. Samverkan och innovation är viktiga förutsättningar. Gemensamt för dessa 
samhällsutmaningar är att de kräver lösningar som ser till helheten, systemet, 
snarare än delarna. Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll för att 
möta dessa utmaningar. 

Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har åren 2012-2017 samarbetat för att stärka innovationsförmågan i den 
verksamhet som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Partema betonar 
vikten av ett långsiktigt engagemang och har enats om ett fortsatt samarbete. 

Överenskommelsen förtydligar samarbetsområden och samarbetsformer som 
parterna är överens om. Till denna överenskommelse utformas en handlingsplan 
för konkreta insatser och aktiviteter. 

Syftet är bidra till de utmaningar som adresseras i Agenda 2030 genom att stärka 
innovationsförmågan i den verksamhet som kommuner, landsting och regioner 
ansvarar för. Detta görs genom att stimulera och sprida innovation samt utforska 
nya sätt att organisera och leverera välfärdstjänster. Särskilt fokus läggs på 
implementering och breddinförande av nya effektiva lösningar. Målet är att bidra 
till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster och uppdrag som kommuner, 
landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle. 

Utifrån syfte och mål identifieras följande samarbetsområden: 
c Stimulera innovation som adresserar aktuella samhällsutmaningar genom 

exempelvis digitalisering, innovationsledning och medskapande. 
• Implementering genom insatser som stimulerar och underlättar införandet 

av potentiella innovationer. 
• Spridning av innovationer som utvecklats inom ramen för tidigare 

överenskommelser och andra satsningar. 
o Kunskapsutveckling om innovation i offentlig verksamhet genom 

omvärldsbevakning, lärande nätverk, forskningsinitiativ och mätmetoder. 

Syfte och mål 

Samarbetsområden 
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Samarbetsformer 
Styrning och genomförande 
En gemensam styrgrupp på högsta tjänstemannanivå bildas. Den möts minst en 
gång per år, växelvis hos SKL och Vinnova. Styrgruppen ska följa upp genom
förandet av överenskommelsen samt anta en handlingsplan. Förslag till aktiviteter 
och insatser behandlas av respektive organisation som också fattar erforderliga 
beslut. En arbetsgrupp bildas på tjänstemannanivå mellan parterna. Arbetsgruppen 
ska initiera och driva aktiviteter i linje med handlingsplanen, som uppdateras vid 
behov. Genomförandet ska stärkas genom kontinuerlig dialog mellan sakavdel
ningar i respektive organisation och en gemensam kommunikationsstrategi. 

Samverkan i planering, bedömning och informationsspridning 
Vinnova erbjuder SKL att delta i relevanta planerings-, referens- och samråds
grupper inom ramen för Vinnovas ordinarie verksamhet. SKL ges möjligheter att 
delta i bedömningen av ansökningar som inkommer till Vinnova. SKL erbjuds att 
delta i kunskapsplattformen Public Innovation Governance. SKL erbjuder 
Vinnova utökade möjligheter att infonnera SKL:s medlemmar om de möjligheter 
som erbjuds genom myndighetens olika program och utlysningar. SKL bidrar till 
kvalitetssäkra innehåll och fokus i olika insatser och utlysningar samt erbjuder 
relevanta Vinnova-finansierade projekt möjlighet att informera om sina resultat 
till SKL:s medlemmar. 

Finansiering 
Grundprincipen är att båda parter finansierar sitt deltagande inom överenskom
melsens områden. Vinnova välkomnar därutöver SKL och dess medlemmar att 
söka medel i öppna utlysningar och andra satsningar som Vinnova erbjuder. 

Denna överenskommelse gäller ff.o.m. dagen för den sista underskriften 
tillsvidare. Parterna kan vid behov förnya eller avsluta överenskommelsen. 
Parterna har också möjlighet att i samförstånd revidera denna överenskommelse. 

Stockholm den 9 januari 2018 

Överenskommelsens giltighet 

För Vinnova För Sveriges Kommuner och Landsting 

T.f generaldirektör Verkställande direktör 


