
I N B J U D A N  T I L L

SOCIAL INNOVATION OCH DEN 
IDEELLA SEKTORNS KRAFT I 
NORRBOTTEN
Datum:  Torsdag 3 oktober
Tid: 15.30–18.00
Lokal:  Regionhuset Luleå, Sessionssalen 

Följ föreläsningarna på distans genom att klicka på länken:   
http://mediaportal.nll.se/userportal/live?l=8e1cb5d7e91f4acc2d8bfe2b7d0d97bf

Länk till anmälan om man vill ha fika:
http://simplesignup.se/event/155401-innovationsveckan-social-innovation-i-norrbotten

Se program & kontaktuppgifter på nästa sida

E N  D E L  AV  I N N O VAT I O N S V E C K A N

http://mediaportal.nll.se/userportal/live?l=8e1cb5d7e91f4acc2d8bfe2b7d0d97bf
http://simplesignup.se/event/155401-innovationsveckan-social-innovation-i-norrbotten 


PROGRAM: 

15.30 Fika och Mingel

16.00 – 18.00 

Sociala innovationer – det har civilsamhället gjort i mer än 100 år 
SEÖN – Social ekonomi övre Norrland ger en inledning om civilsamhället i 
Norrbotten och hur sektorn bidrar till regionens innovationskraft och sam-
hällsutveckling. Presentationen utgår från SEÖNs kartläggning av Norrbottens 
civilsamhälle, läs gärna om den här: 
https://socekon.wordpress.com/2017/12/10/
kartlaggning-norrbottens-civilsamhalle/

Hur mäter vi värdet av social innovation
Helen Nilsson, Proposal writer på Rädda Barnen, berättar om en modell som 
är framtagen i samarbete mellan innovationsforskare, innovationsfrämjare och 
innovatörer för att identifiera och synliggöra de värden som sociala innovationer 
skapar i samhället.
https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/
Modell-som-visar-vardet-av-sociala-innovationer-1.178357

Mötesplats social innovation
Marita Holst, strateg på Luleå tekniska universitet berättar om en plattform som 
ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt 
entreprenörskap och socialt företagande. 
Ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Jönköpings Universitet, Malmö 
universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet som 
genomförs med stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Dubbelt så roligt och hälften så svårt 
Tvivla aldrig på att en liten grupp kan förändra världen! Coompanion Norrbotten 
berättar om hur de arbetar med att ge rådgivning till idébärare av sociala inno-
vationer och visar goda exempel på sociala innovationer från länet. Coompanion 
stöttar er – oavsett om det handlar om att starta företag tillsammans, utveckla ert 
kooperativ, ha kvar affären i byn, en ny energilösning på export eller att medarbe-
tarna ska över vid ett generationsskifte. 

Mer information om Innovationsveckan:  
http://www.norrbotten.se/innovationsveckan

Kontakt: 
Kerstin Lindström, Region Norrbotten
kerstin.lindstrom@norrbotten.se
070-227 22 95
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