Välkommen till en dag om

Innovation i välfärden – incitament för tidiga
insatser genom sociala utfallskontrakt
I tider av snabb förändring och ökande utmaningar inom den offentliga sektorn behövs nya lösningar och
innovation. Arbetet med sociala investeringar och sociala utfallskontrakt är exempel på en sådan utveckling.
Ta del av internationella och svenska erfarenheter av att möta angelägna utmaningar i välfärden.
Sociala utfallskontrakt (eng. Social Impact Bond) ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en offentlig
part och externa aktörer, finansiera och stimulera metodutveckling. Det är ett exempel på hur samhällets
aktörer på ett konkret sätt gemensamt kan stimulera och stödja social innovation med fokus på förbättrade
livsvillkor men också med syfte att hitta samhällsekonomiskt hållbara lösningar.

Tid

Tisdag 25 april 10.00–16.00, kaffe serveras från 9.30

Plats

Clarion Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Målgrupp

Politiker, ekonomichefer, HR-chefer, utvecklingsledare i kommuner och landsting

Kostnad

Gratis

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast den 11 april 2017

Webb

Möjlighet finns att delta på distans, se anmälan

Information

Om du har frågor eller återkoppling tveka inte att höra av dig:
Rickard Bracken, rickard.bracken@skl.se eller 072-564 83 73,
Tomas Bokström, tomas.bokstrom@skl.se, eller 08-452 72 65.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
10.00-10.15

Inledning
Inledningstalare meddelas senare

10.15-10.45

Utvecklingen inom sociala investeringar och sociala utfallskontrakt/Social Impact
Bonds
Vad kan vi lära oss av arbetet med sociala investeringar och utvecklingen kring Social
Impact Bonds? En utblick över utvecklingen internationellt och i Sverige.
Tomas Bokström, Sveriges Kommuner och landsting

10.45-11.15

Inspiration från Finland - mot en utfallsfokuserad offentlig sektor
Innovationsinstitutet SITRA har drivit utvecklingen av Social Impact Bonds i Finland.
Hör om de två första exemplen, för minskade sjukskrivningar och för snabbare
etablering av nyanlända, och om hur arbetet driver mot ökat utfallsfokus.
Mika Pyykkö, SITRA

11.15-11.30

Bensträckare

11.30-12.15

Lärdomar från Sveriges första Social Impact Bond
År 2016 lanserades Sveriges första sociala utfallskontrakt/Social Impact Bond och
samma år fick initiativet Dagens samhälles utmärkelse som årets välfärdsförnyare. Hör
parterna dra lärdomar arbetet med sociala utfallskontrakt för att minska återplaceringar
och förbättra skolresultat för placerade barn i Norrköpings kommun.
Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun
Henrik Storm Dyrssen, Leksell Social Ventures
Tomas Bokström, SKL
Josefin Klingvall, Health Navigator

12.15-13.15

Lunch

13.15-14.00

Paneldiskussion: Hur kan vi skapa förutsättningar för mer innovation i välfärden?
Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköpings kommun, Niklas Wykman, riksdagsledamot,
ledamot i arbetsmarknadsutskottet med flera.
Moderator: Ing-Marie Wieselgren

14.00-14.10

Bensträckare

14.10-15.00

Resultat av förstudie: En skalbar modell för finansiering av förebyggande och
tidiga insatser för minskade sjukskrivningar i kommuner och landsting
Under våren 2017 har ett arbete bedrivits tillsammans med Botkyrka, Kungsbacka och
Nynäshamns kommuner för att ta fram utfallskontrakt för minskade sjukskrivningar.
Parallellt har förutsättningarna för en skalbar finansieringsmodell utretts baserat på
erfarenheterna kring Social Impact Bonds. Resultaten från förstudien presenteras under
detta pass.
Deltagare i förstudien: SKL, Research Institutes of Sweden, Kommuninvest, Europeiska
Investeringsbanken, Health Navigator, Impact Invest Scandinavia. Kungsbacka
kommun, Nynäshamns kommun och Botkyrka kommun.

15.00-15.15

Nästa steg i utvecklingen?

15.15-16.00

Kaffe och Mingel

Välkommen!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

