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Kaffe och registrering 

SEiSMiCs viktigaste avtryck och resultat

Inledning och välkommen av moderatorn  

Resultat från SEiSMiC och strategi för fortsättningen  

Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad  

Hur har SEiSMiC bidragit till att främja social innovation i  

de tio SEiSMiC-länderna och i ett europeiskt policysammanhang? 

Joakim Forsemalm, Radar arkitektur & planering AB

Lägesrapporter från transnationella arbetsgrupper 

Under åren har fyra arbetsgrupper med deltagare från olika länder bildats i syfte att  

initiera och fördjupa fokuserade samarbeten och genomföra konkreta aktiviteter. Under  

passet redovisas resultat hittills från två av dessa arbetsgrupper samt planer för framtiden.   

Social Innovation Incubators – en jämförande studie av inkubatorer  

i Storbritannien, Sverige, Italien, Ungern och Nederländerna 

Karl Palmås, Chalmers

SIAC (Social Innovation Acceleration in Cities) 

– ett europeiskt nätverk för acceleratorer

Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe Management Board

Att bygga vidare på budskap och resultat från SEiSMIC forum  

SEiSMiC har fokuserat på tre övergripande teman; new urban governance, new urban  

space, new urban economy. Temana har varit utgångspunkt för förberedande möten i varje 

land och uppföljande stormöten i Bryssel där sociala innovatörer, forskare, praktiker och 

representanter från EU-kommissionen har träffats för idé- och projektpresentationer och 

fördjupade diskussioner. Vid forumen formulerades huvudbudskap med viktiga behov av 

strukturförändringar och forskningsprioritering på nationell och europeisk nivå. 

Passet inleds med en kort introduktion till de tre temana med reflektioner från svenska  

deltagare vid forumen i Bryssel. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper för fortsatta  

diskussioner om hur vi går vidare.

Program 

10.00 – 10.35  

09.30 

10.35 – 11.00 

11.00 – 12.30 

Fortsättning nästa sida
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Frågor att diskutera: 

> Vilka var de viktigaste budskapen från svenska möten och uppföljande forum i Bryssel?   

> Vad verkar ha landat väl i EU från de nationella samtalen, vad verkar helt fallit bort?  

> Vilka initiativ och frågeställningar kan vi bygga vidare på i ett svenskt och europeiskt sammanhang?  

> Vem äger initiativ och mandat? 

> Vilka för frågorna vidare i Sverige och Europa?



Sverige

Tre teman

Under rubriken ”new urban governance” diskuterade det svenska nationella nätverket i 

vilken mån dagens styrning av stadsutveckling – på kommunal, regional, nationell och 

europeisk nivå – stödjer socialt innovativa sätt att möta urbana utmaningar.

Det svenska nätverkets undersökning av ”new public space” cirklade främst kring hur 

man kan skapa utrymmen för sociala innovatörers experiment, och förbättra kommunala 

förvaltningars kapacitet att tillgodogöra sig sådan kreativitet. Nätverket studerade även 

prototypande och temporärt platsskapande som sätt att öka förändringstakt och fördjupa 

demokratin.

Det tredje temat, ”new urban economies”, inriktades på skärningspunkten mellan den så 

kallade delningsekonomin och flyktingvälkomnandet. Fokus låg på hur nya initiativ kan 

komplettera det mottagande som sker i myndigheters regi, och den roll som informations- 

och kommunikationsteknologier spelar i sådana verksamheter.

Lunch 

Ett framtida intressentforum för JPI Urban Europe  

Vid SEiSMiCs avslutande möte i Bryssel 25-26 oktober presenteras formerna för ett framtida 

intressentforum för JPI Urban Europe inklusive nationella nätverk och samlande europeis-

ka forum, i vilket urbana utmaningar, social innovation, co-production (medskapande) och 

transdisciplinärt samarbete (akademi/praktik och policy) är fortsatt centrala element. Under 

detta pass tar vi tillfället i akt att presentera övergripande planer för intressentforumet och att 

diskutera viktiga prioriteringar för det svenska nätverket.  

Gemensam utvärdering av SEiSMiC  

Syftet med detta pass är att utvärdera försöksverksamheten i SEiMiC-projektet och dra 

lärdomar inför framtida nätverkande och fortsatt arbetet med att finslipa formerna för ett 

intressentforum för JPI Urban Europe.  

Frågor att diskutera: 

> Vad var bra respektive mindre bra? 

> Vad var nytt – vad har vi lärt oss?

> Vilka möjligheter har skapats genom SEiSMiC, som annars inte funnits?  

> Vilka slutsatser kan dras inför arbetet med att etablera ett forum kopplat till JPI Urban Europe?   

> Från dagens perspektiv: vad kunde göras annorlunda om projektet hade startat nu?   

Dagen avslutas

12.30 – 13.30 

13.30 – 14.00 

14.00 – 16.00 

16.00 

Kontaktperson 

Katarina Schylberg  

katarina.schylberg@iqs.se

070 – 304 57 07


