
Nyttiga affärer hälsar dig välkommen till 
Sörmlands  Soc ia l  Innovat ion  Day
för fler samhällsnyttiga affärer och samverkan kring samhällsförbättrande initiativ

När?                        
Var? 

29 September 2020, klockan 9-15:30                          
Fysiskt på Mälardalens högskola, Eskilstuna eller digitalt, 
beroende på den rådande situationen med Covid-19

Dagen kommer att bjuda på

Social innovation i teori och praktik - 
presentation och workshop
Intresset för nytänkande sätt att möta 
aktuella samhällsutmaningar växer bland 
innovatörer, innovationsfrämjare, forskare 
och många andra. Innovationsforskaren Malin 
Lindberg presenterar aktuell forskning och 
praktiska verktyg för social innovation, som 
deltagarna sedan får testa vid en workshop. 

Sopact – labb som katalyserar idéer för att 
ta tillvara på samhällets potential. 
Vad händer i en process när Helsingborgs 
stad identifierar fyra samhällsutmaningar 
som matchas med externt rekryterade sociala 
innovatörer?  Sopact, vid Lunds universitet 
möjliggör för nya former av samarbeten, 
partnerskap och affärer mellan offentliga 
aktörer och sociala innovatörer för att lösa 
komplexa samhällsutmaningar. 

Upphandling som verktyg för att skapa fler nyttiga affärer i Sörmland
Upphandlingsmyndigheten

Hur kan sunda affärer uppstå och underlätta mellan
 det offentliga, sociala företag och startups? 

SAVE THE DATE



Fler programpunkter tillkommer och eftermiddagen 
bjuder på ett antal valbara workshops !

Offentlig sektor så som kommuner, Arbetsförmedling, Region Sörmland, RAR samt hög- och 
folkskolor med flera. 

Sociala företag, samhällsentreprenörer,  företagsfrämjande organisationer och aktörer med 
samhällsnytta i fokus.

Till er från offentlig sektor rekommenderar vi att ni kommer i team med olika funktioner så som 
näringsliv, arbetsmarknad, upphandling och politik.  

Målgrupp för dagen 

En mer detaljerad inbjudan och anmälan kommer om några veckor!

Varmt välkommen att boka in 29/9 i kalendern! 

För mer information och kontakter: www.nyttigaaffarer.se

Nyttiga affärer i Sörmland är ett samverkansprojekt som syftar till att:  

• Öka kunskapen om hur offentlig sektor och samhällsentreprenörer kan samverka för att 
hitta lösningar på olika samhällsutmaningar = fler nyttiga affärer i Sörmland.

• Identifiera vilka sociala företag och initiativ vi har i Sörmland och utveckla ett bättre 
stöd till dem.

• Skapa brobyggande mötesplatser för att omvandla samhällsutmaningar till 
samhällsförbättrande initiativ och fler sociala innovationer.


