Nyhetsbrev
Exploateringskontoret, december 2016.

Arbetet med exploateringskon
torets Vinnovafinansierade projekt
”Innovationsplattform hållbara
Stockholm” (IPHS) är i full gång.
Vi inom projektgruppen hoppas
att du tycker det känns intressant
att få en glimt av vad som händer
inom projektet och därför får du
vårt första nyhetsmejl.
Som projektledare för
Innovationsplattform hållbara
Stockholm kan jag se tillbaka på
ett händelserikt år. I nära sam
arbete med den fantastiska
projektgruppen har vi passerat ett
antal viktiga milstolpar som gör
att vi kan fördjupa arbetet inom
projektet.
I detta nyhetsbrev berättar vi
om några av de viktiga händel
serna och med dessa resultat
känner jag mig glad, nöjd och full
av tillförsikt inför nästa års arbete.
Jag önskar alla en God jul och ett
Gott nytt år med hopp om ett lika
framgångsrikt kommande år inom
vårt projekt.
Sofie Iveroth Pandis

Projektets övergripande
frågeställning är att
undersöka hur man kan
arbeta innovativt i syfte
att driva på och stödja
målet om 140 000 nya
bostäder och hur det
kopplar till Vision 2040.
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Hej,

Hur innovativt är
exploateringskontoret?
För att förstå vilka insatser som behöver
göras för att stärka exploateringskontorets
medarbetares innovationsförmåga, vilka
kunskapshöjande insatser som behövs samt
vilka möjligheter och hinder som finns för
att driva innovation har en enkät tagits fram.
Den har förankrats och testats av lednings
gruppen och skickades ut av Håkan Falk
14 december. Sista svarsdatum är 13 januari.
Hittills har 90 svar kommit in.
SP, som är partner i projektet, ansvarar
även för arbetet med de kvalitativa inter
vjuerna som genomförs med personer som

arbetar på olika förvaltningar inom staden.
Erica Eneqvist från SP har hunnit genomföra
ett 10-tal intervjuer och arbetet fortsätter
efter julhelgerna. Efter årsskiftet kommer
fler personer inom exploateringskontoret att
intervjuas. Parallellt med den här kartlägg
ningen genomförs även en litteraturgenom
gång med fokus på innovationsbegreppet
och hur man kan se på innovation i offentlig
sektor och vad som skiljer det åt från den
privata sektorns innovationsarbete.
Kontakt: erica.eneqvist@sp.se

Fem stadsutvecklingsprojekt
anslutna till Innovationsplattform
hållbara Stockholm
Under senhösten har Kista, Skärholmen,
Årstafältet, Slakthusområdet och
Hammarbyhöjden visat intresse att medverka
i IPHS. Startmötet är bokat till 23 februari.
Syftet med mötet är att skapa kännedom
om innovationsstrategin, innovations
begreppet, dela resultatet av enkäten och att

stadsutvecklingsprojekten diskuterar sina
utmaningar ur ett innovationsperspektiv.
Workshopens resultat ligger till grund för att
förstå stadsutvecklingsprojektens utmaningar
och vilka verktyg och stöd som behövs för
att komma vidare. n
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IKT-nätverket växlar upp
Staden har under 2016 arbetat fram ett förslag på en strategi för Stockholm som en smart
och uppkopplad stad. Arbetet har drivits av avdelningen för digital utveckling på stads
ledningskontoret, och i arbetet har man formerat en arbetsgrupp med bred representation från
flera av stadens förvaltningar och bolag. Denna grupp har givit input och stöd till arbetet i flera
möten och workshops.
Inom Innovationsplattform hållbara Stockholm fanns IKT-nätverket för hållbar stads
utveckling som samverkat kring informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för en
hållbar stad och delat kunskap med varandra. Relativt tidigt har det blivit tydligt att
IKT-nätverket och arbetsgruppen har många likheter både i termer av ämnen och frågor men
även bland deltagarna. Detta har lett fram till att IKT-nätverket nu har inkluderats i arbets
gruppen, som alltså blivit en större och bredare grupp. Arbetsgruppen
kommer att fortsätta sitt arbete under våren, då arbetet med att im
plementera strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad
påbörjas (givet beslut i KF i januari). Detta arbete kommer att i hög
grad involvera stadens olika verksamheter och bygger på samverkan
både inom och utanför staden. Där kommer arbetsgruppen att fungera
som en av de viktigaste interna samverkansformerna för att ge input, ge
synergieffekter och stärka samverkan inom staden.
Beslut om strategin fattas i kommunfullmäktige under januari.
Givet ett positivt utfall kommer arbetsgruppen att bistå i arbetet med att
Thomas Bergendorff,
implementera strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad.
Projektledare på
Kontakt: thomas.bergendorff@stockholm.se

avdelningen för digital
utveckling.

Högt tryck inom
FoI-nätverket
Inom staden har ett behov av att bättre samordna de projekt inom forskning och innova
tion (FoI) som bedrivs inom de tekniska förvaltningarna identifierats. För att svara upp mot
detta behov har ett FoI-nätverk etablerats. Under 2016 har nätverket haft tre möten och
miljöförvaltningen är sammankallande. Vid mötena medverkar representanter från stadsled
ningskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, exploa
teringskontoret och fastighetskontoret. Frågorna har bland annat haft
fokus på hur staden kan bli bättre på att samordna sina FoI-insatser
för att säkra att de projekt som staden deltar i ger mest nytta och att
projektresultaten når ut i den ordinarie linjeverksamheten. Nätverket
syftar även till att sprida information om pågående projekt och vilka
utlysningar som är aktuella.
Nätverket kommer att fortsätta arbetet med 3-4 träffar under 2017
med ambitionen att ytterligare förbättra samordning inom staden och
tydliggöra vilka FoI relaterade erfarenheter och behov som finns att
Johannes Berg,
agera utifrån.
miljöförvaltningen,
Kontakt: Johannes.berg@stockholm.se
Exploateringskontoret, dec 2016

Vinnova
öppnar
dammluckan
till idésluss
Stockholms stad (SLK) har
beviljats medel från Vinnova
för att etablera en idésluss.
Idéslussen ska vara en motor
för att utveckla en mer innova
tiv och utvecklingsorienterad
organisation.
Medarbetare och chefer ska
inspireras och få verktyg för att
kunna arbeta med innovationer.
Målet med idéslussen är att
etablera processer, verktyg
och arbetssätt som underlättar
för medarbetarna att utveckla
nya idéer och förslag utifrån
verksamheternas behov och där
medarbetarna upplever att man
får gehör och stöd.
Idéslussen ska placeras
organisatoriskt på stadsled
ningskontoret men kommer
att drivas i mycket nära sam
verkan med nyckelpersoner på
olika nivåer på förvaltningar
och bolag. Fysiska och virtuella
plattformar och strukturer ska
utvecklas för att ta tillvara och
utveckla en tillåtande kultur och
stimulera nytänkande och att
lära av varandra.
Ett viktigt villkor är att det ska
råda jämställda förutsättningar
för medarbetarna att lämna
och utveckla idéer. Arbetet
med att etablera och utveckla
idéslussen inleds efter årsskiftet.
Kontakt:
Helen.slattman@stockholm.se

ansvarar för
FoI-nätverket.
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Samverkansgrupp med
fokus på klimatfrågorna

Innovationsplattform
Hållbara Stockholm

Då IP hållbara Stockholm siktar på att bidra till att öka stadens innovationskapacitet, med
fokus på hållbar stadsutveckling är det glädjande att IP hållbara Stockholms projektledare blivit
utsedd att representera exploateringskontoret i stadens samverkansgrupp för k limatfrågor.
Gruppen leds av stadens klimatchef Björn Hugosson och arbetet syftar till att driva på de
aktiviteter som redan pågår inom staden och som ska initieras utifrån stadens budget.

– ett projekt för ökad kunskap om
hur innovation främjar
hållbar stadsutveckling

Kontakt: sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

stockholm.se/vaxer

Fullt runt bordet vid
Plattformsdagarna

Informationsfolder

I december deltog Innovationsplattform hållbara Stockholm i Plattformen för hållbar stads
utvecklings konferens där bland. konferens där bland annat 55 rundabordssamtal var en av
programpunkterna. IPHS drog fullt runt bordet under rubriken ”Innovation i stadsutvecklingen
– masken i äpplet eller äpplet i paradiset". Det var stort intresse från deltagarna att få höra
hur IP hållbara Stockholm är uppbyggt, hur vi förankrar frågorna och driver arbetet framåt,
såväl kort- och långsiktigt. Diskussionerna handlade även om vilka ekonomiska styrmedel
som påverkar innovationsutveckling. Vill du lyssna på den förinspelade presentationen som
låg till grund för diskussionerna, kontakta Emilie Zetterström. Det gemensamma programmet
dominerades av frågor om social hållbarhet.

Projektplanen och kommunika
tionsplanen har koncentrerats till
en åttasidig folder om projektet.
Samma underlag finns även
publicerat på stadens webbsida.
http://bygg.stockholm.se/
Innovativ-stad/Innovationsstrategifor-Stockholmsregionen/
Innovationsplattform-hallbaraStockholm/

Kontakt: emilie.zetterstrom@stockholm.se eller sofie.pandis.iveroth@stockholm.se
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Kontakt:
emilie.zetterstrom@stockholm.se

God jul och gott nytt år!
Partners i projektet:

