Plats: Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping

PROGRAM DAG 1 – 1 december kl. 10.00-17.00 (registrering från 9.00)
Moderator: Ing-Marie Wieselgren
9.00-10.00
10.00-10.15

Registrering och fika
Inledning
Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun

10.15-10.45

Sociala investeringar – ett spretigt begrepp
Sociala investeringar är numera något som de flesta inom offentlig sektor känner till. Men vad menar vi
egentligen med sociala investeringar och varför är det ett arbetssätt som kommit för att stanna?
Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.45-11.45

Rigorous Evidence for Better Policy
Randomiserade utvärderingar är en förutsättning för att bygga generell och forskningsbaserad kunskap
om vad som fungerar och inte när det gäller att minska utsatthet och förbättra välfärden. Baserat på JPALs erfarenhet kommer denna presentation visa hur resultat från randomiserade studier kan bidra till
att skapa en mer effektiv social politik och, i slutänden, förändra hur vi arbetar i kampen mot utanförskap.
Denna programpunkt är på engelska.
Hélène Giacobino, Excecutive Director, J-PAL Europe

11.45-13.00
13.00-14.00

Lunch
Epiqus - ett socialt drivet fondbolag
I Finland lanserades Nordens första Social Impact Bond hösten 2015, med Epiqus som intermediär. Hör
om erfarenheterna från arbetet, om potentialen kring Social Impact Bonds och hur Epiqus generellt kan
bidra till att utveckla välfärdsinsatser för bättre sociala utfall. Denna programpunkt är på engelska.
Jussi Nykänen, Chairman, Epiqus

14.00-14.30

Socialt utfallskontrakt i Norrköping
Arbetet i sociala utfallskontraktet i Norrköping drog igång på riktigt efter sommaren. Hur har
utvecklingen från första idén om att utveckla en svensk social impact bond till dagens situation sett ut?
Och hur har arbetet gått hittills?
Health Navigator & Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL

14.30-15.00
15.00-15.45

Fika
Forskningsuppdatering
Runt om i vårt land pågår en rad projekt som kommer underlätta framtida arbete med sociala
investeringar. Under detta inslag ges information om några av dem.
Lars Hultkrantz, Örebro Universitet & Inna Feldman, Uppsala Universitet

15.45-16.15

Sociala investeringar i Sverige
Arbetet med sociala investeringar pågår på flera ställen i Sverige. Här ges några exempel på vad som görs
runt om i landet.
Tomas Bokström, SKL & Aina Rundgren, Örebro kommun

16.15-17.00

Paneldiskussion – Sociala investeringar i framtiden
Samlad paneldiskussion med deltagare från dagen. Denna programpunkt är på engelska.

PROGRAM DAG 2 – 2 december kl. 9.00-15.00
Erfarenheten är att man för ett genomgripande och hållbart arbete med sociala investeringar
behöver få flera komponenter på plats. SKL erbjuder för andra året i rad en utbildning som
syftar till att hjälpa varje deltagare att identifiera sin organisations egna utvecklingsbehov
samt att ge verktyg för att ta sig an dessa. Här ges möjlighet att i en kompakt form ta del av
utbildningens innehåll.
Utbildningen vänder sig främst till tjänstemän och fokuserar på fyra områden:
Organisation av sociala investeringar (ledning och styrning)
Behovsanalys och val av insatser
Uppföljning och utvärdering
Implementering
Upplägget är en kombination av korta föreläsningar och grupparbeten.

Vid praktiska frågor om anmälan och kost, kontakta
Sofie Johansson, sofie.johansson@skl.se, 08-452 76 68
Vid frågor om konferensens innehåll, kontakta
Tomas Bokström, tomas.bokstrom@skl.se, 08-452 72 65

Anmäl dig här:
http://tinyurl.com/socinvforum
Deltagande är kostnadsfritt!

J-PAL and Hélène Giacobino
J-PAL startade som ett center på MIT:s Department of
Economics, med målet att reducera fattigdom genom att
förse politiker med forskningsbaserad evidens. Idag har JPAL kontor i fem kontinenter, samt ett nätverk av
professorer från universitet världen över, som alla är
förenade genom sin användning av randomiserade studier.
J-PAL Europe är baserade i Paris School of Economics och
koordinerar J-PAL:s aktiviteter i Europa och delar av Afrika.
Hélène Giacobino blev VD för J-PAL Europe år 2009. Mesta
delen av sin tid spenderar hon genom att sprida J-PAL:s
randomiserade utvärderingar världen runt och ge råd till
politiker och beslutsfattare om hur sociala experiment ska
implementeras och hur man skalar upp effektiva program.
Hon övervakar också kapacitetsbyggande aktiviteter på JPAL Europe, så som den årliga chefsutbildningen och
specifika utbildningar för akademiker, internationella
organisationer, regeringar och privata aktörer.

Epiqus och Jussi Nykänen
Epiqus är en ”specialist fund manager dedicated to impact
investment”. Hösten 2015 lanserade man Finlands och
Nordens första Social Impact Bond med syfte att minska
sjukskrivningsdagarna i finska kommuner. Grundarna Jussi
Nykanen och Jussi Savukoski har sin bakgrund från
finanssektorn och använder sin kompetens för att främja
social innovation och uppnå bättre utfall för angelägna
samhällsutmaningar både i en nordisk kontext och i
utvecklingsländer.

Vid praktiska frågor om anmälan och kost, kontakta
Sofie Johansson, sofie.johansson@skl.se, 08-452 76 68
Vid frågor om konferensens innehåll, kontakta
Tomas Bokström, tomas.bokstrom@skl.se, 08-452 72 65

