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Community of Experts Missions, Hållbarhet, Normkritisk Innovation, Offentlig verksamhet

Digital Plattform (Learning Management System)

Modul 1
Bedömning av 

Innovationsledning 
och 

samverkansförmåga 

Styrkor/Brister i 
styrning och ledning

kommunen i 
samverkan med andra 

parter skall göra 
önskad förflyttning 

Strategisk och 
Systematisk Innovation 
– Identifiera/Visualisera 

Strategisk och Systematisk 
Innovation – Plan med mål och 
delmål

• Kommunprojektet
• Projektledare i andra projekt 
• Chefer kopplade till ämnet 

Modul 2
Innovationsled-
ningsutbildning

och coaching

Kunskap om 
innovations-
ledning och dess 
komponenter 

Kunskap i bygge 
av strukturelle 
och kulturella 
innovationsförmå
gor (Tools, 
ISO56002)

Kunskap i 
tranformativt 
arbete (Missions)

Kunskap i 
möjliggörande av 
systeminnovation
(Missions) 

• 1–2 personer från den högsta 
ledningen (tjänstepersoner 
och/eller politiker

• –3 personer från 
kommunprojektet (såsom 
projektledare, 
innovationsledare)

Modul 3: Stöd för att 
stärka strategisk 
ledningsförmåga 

Strategisk  
inriktning för 
innovations-
arbete

’’Buy-in’’ att 
innovations-
arbete bör 
´prioriteras och 
systematiseras 

Förmåga att bidra 
till systematiskt 
innovations-
arbete 

• högsta strategiska ledningen 
(tjänstepersoner och/eller 
politiker)–3 personer från 
kommunprojektet (såsom 
projektledare, 
innovationsledare)

Modul 4:Stöd för 
ökad 

samverkansförmåga 

Förmåga att adressera 
organisatoriska 

mellanrum

Förmåga att designa 
och etablera team och 

arbetssätt 

• högsta ledningen eller 
ledningsgrupper 

• projektledare.
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Modul ledare, Parter som levererar in 
till modulerna, Kommunprojekt med 
särskild  erfarenhet, samt de 15 
kommunprojekten enligt, projektens 
strategiska och taktiska planer 

1 gång i månaden  

1 gång per kvartal

1 gång per kvartal

Varannan vecka 

1 gång per kvartal

Experter, Modul ledare, Parter som 
levererar in till modulerna, 
Kommunprojekt med särskild  
erfarenhet 

Parter som medverkar på de 
projektinterna mötesplatserna. Men 
också andra intressenter såsom. Övriga 
aktörer som vill utveckla och erbjuda 
innovationsledning och samverkan-
Stöd. Andra innovationsprojekt inom 
kommunerna.

Modul ledare, Parter som levererar in 
till modulerna, Kommunprojekt med 
särskild  erfarenhet; Viable Cities
Transition Lab, Vinnova och Nationell 
samverkan, Experter vid behov. De 15 
kommunprojekten  

Projektets sammanhållande 
struktur kopplat till 
mötesplatser Omvärld 

Omvärld 



• Förberedelser 

• Startup-möten 

Q4 -2020

• Ext. behovsanalys 

• Kommun –
transformationsplan

• Moduler iteration 1 (utv)

• Moduler – delar

Q1-2021
• Lösningsövergripande 

mötesplatser

• Portal/LMS 1.0

• Modul hel 1.0

Q2-2021

• Portal – extern 

• Moduler hel 2.0 

Q3- 2021

2021



Besök projektets hemsida: 
https://fpx.se/accelerera/

Följ oss i digitala kanaler 
#accelererakommunen 

https://fpx.se/accelerera/


Menti













Tack!

Accelerera – kapacitet för transformativ innovation 
Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala 

städer


