
Vi står inför nya utmaningar i samhället där gränserna 
mellan det offentliga, ideella och priVata luckras upp och 

nytänkande utVeckling driVs ofta aV en ny sorts 
entreprenörer – samhällsentreprenörerna. 

centrum för publikt entreprenörskap bjuder in till ett andra halvdags-
seminarie med fokus på nya sätt att bygga morgondagens samhälle. 
hur skapar vi ett samhälle som vågar möta nya utmaningar med nya 
lösningar? möten med möjligheter - i samarbete med region skåne, 
malmö stad, malmö högskola och pricewaterhousecoopers.

HUR BYGGER VI MORGONDAGENS SAMHÄLLE?

16 april - samarbeten och nya spelregler

tid:   kl 8.00 - 12.30 
plats:  lunds stadshall, sessionssalen
Värd:  lunds kommun
osa:  9 april till elin.dagerbo@publiktentreprenorskap.se



16 ApRIL kL 8.30 – 12.30

Lunds stadshall
Gratis deltagande, men bindande anmälan 
OSA senast den 9 april till elin.dagerbo@publiktentreprenorskap.se

samarbeten och nya spelregler

kaffe, frukost och registrering

inledande ord från Lars Bergwall (c), vice ordförande i kommunstyrelsen i lund, 
Ronny Hallberg och Ingemar Holm, projektledare för centrum för publikt 
entreprenörskap. 
 
”Att skapa framtid kräver vision och passion för gränslandsledning”
Jan Sturesson, global government & public services leader för 
pricewaterhousecoopers.

avslutande tankar och reflexioner

idag tar idéburen och priVat sektor allt större ansVar 
för Välfärden. hur ska Vi samarbeta när rollerna för-
ändras? 

program

8.00

8.30

11.15

12.15

centrum för publikt entreprenörskap ger aktivt stöd 
till samhällsentreprenörer, bygger ny kunskap kring 
samhällsentreprenörers betydelse samt informerar 
och debatterar i ämnet. projektet finansieras med 
stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

8.45

”konsten att designa Sociala Innovationszoner - En glokal utblick” 
peter Billing, phd senior adviser, bornholm

9.30

10.15 kaffe

”Om betydelsen av nationella, regionala och lokala spelregler för ökad 
samverkan mellan idéburen sektor och region, stat och kommun”
Eva Hall, ordförande i nätverket social ekonomi skåne 

10.45

politikerdebatt med frågor från publik och föreläsare
medverkande politiker är Mats persson (fp) regionråd region skåne, Maria Ferm 
(mp) språkrör för grön ungdom, Anders Almgren (s) kommunalråd i lund samt Tove 
klette (fp) kommunalråd i lund. 


