
FRÅN     TILL  
DIGITAL SUCCÉ 

e

Samverkan som möjliggörare för smarta e-tjänster

2016

Sverige vs EU – vart är vi på väg?

Ledarskapet som nyckel till framgångsrik digitalisering

De nya hoten mot informationssamhället

Allt om digital transformation

12-13 oktober
Stockholmsmässan2016



PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:

INNEHÅLL

Välkommen                       3 

Återblick                            4 

Sagt om                            5

Höjdpunkter & måsten      6-7

Huvudprogram                 8-11

Parallella seminarier         12-15 

Partners                             16-18

Priser & information          19-20 

Publikom                            21

Bankett                               22

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Urban Nilsson
Urban Nilsson, Programansvarig eFörvaltningsdagarna

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför eFörvaltningsdagarna 2016!

Maria Lindholm, Abou • Peder Poulsen, Dataföreningen • Mats Goffhé, Ekonomistyrningsverket • William Linnefell, 
Ekonomistyrningsverket • Catrin Ditz, Uppsala kommun • Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS • Lars-Göran Fröjd, Virtual 
Management • Lars Lundberg, IT & Telekomföretagen • Peter Mankenskiöld, Sambruk • Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun • 
Martin Persson, PostNord • Thomas Otterlund, PostNord • Ann Hellenius, Stockholms stad • Urban Nilsson, Hexanova Events  
• Linda Pettersson, Hexanova Events • Veronica Röös, Hexanova Events • Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare • Karin 
Bredenberg, Riksarkivet • Arvid Welin, eGovlab 

VÄLKOMMEN  TILL eFÖRVALTNINGSDAGARNA

DIGITALISERINGENS HOT  
OCH MÖJLIGHETER I FOKUS

När vi hunnit passera dåtidens ”buzzwords” som 
Informationssamhället, 24h myndighet osv, som 
sedan länge känns förlegade och är på väg att 
ersätta e-förvaltning med ordet digitalisering  har 
lika många regeringar med nya ambitioner för IT 
som välgörare i samhällsutvecklingen likt antalet 
”buzzwords” hunnit passera revy. Då går väl det 
sammhällsnära e-tjänstebygget snabbt framåt, eller?
 
Bara under resan vi gjort sedan starten av 
eFörvaltningsdagarna har vi sett stora förändringar 
i samhällets förmåga att erbjuda nya tjänster 
som underlättar vardag och arbetsliv för 
såväl medborgare och företag som den egna 
organisationen. Eller, har vi det? 

Svaret på dessa frågor skulle nog kunna bli ett 
rungande ”Nja”. På vissa specifika områden och 
hos enskilda organisationer har man kommit riktigt 
långt, medan hos andra står det liksom nära nog 
still. Vissa tjänster som tagits fram har blivit mycket 
väl mottagna, nära nog framgångsrika och snabbt 
accepterade av brukare och medborgare, medan 
andra gått under redan innan de hunnit lanseras, 
och efter enorma investeringar gjorts. Vad beror 
det på? Avsaknad av finansiering? Avsaknad av 
innovationsvänligt klimat? Dåligt ledarskap, eller 
bara en stark inre tröghet? Ja, svaren på denna 
fråga  kan vara många. 

Helt uppenbart handlar det ytterst om ledning och 
styrning. Om inte en tydlig väg med lika tydliga 
mål och delmål för framtidens e-förvaltning och 
digitalisering stakas ut blir det svårt att följa den och 
hitta rätt helt enkelt.
 
Årets eFörvaltningsdagar tar därför utgångspunkt 
i styrning och ledning kopplat till digital 
verksamhetstransformation. Skall vi få fart på 
digitaliseringen av landets offentliga organisationer 
på riktigt så behöver vi börja där. Programmet 
bjuder således på direkta tips, intressanta 
praktikfall och mycket annat som kan inspirera dig 
och din organisation till att komma vidare med 
e-förvaltningsfrågorna. 

Varmt välkommen till eFörvaltningsdagarna 2016



ÅTERBLICK eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2015



SAGT OM eFÖRVALTNINGSDAGARNA

eFörvaltningsdagarna är ett välbesökt 
event som tar upp aktuella frågor 
inom e-förvaltning, där man får 
träffa deltagare och diskutera smarta 
och effektiva lösningar för våra 
verksamheter. 
 

Claes Bengtsson, Knowit

”Ett välbesökt event som ger  
möjligheter för smarta lösningar”  

Föreläsningarna ger oss insikt och 
kunskap om hur andra jobbar med 
e-förvaltning. Vi träffar också många 
beslutsfattare inom offentlig sektor och 
kan diskutera deras behov inom digital 
kommunikation.

 
Gerd Carlsson,  
Key Account Manager, PostNord

”Möten och kompetens- 
utveckling - viktigt för oss”

Föreläsningarna håller mycket hög 
kvalitet rakt igenom och där finns 
många intressanta ämnen att lyssna 
till.

 

Tore Johnsson, Samordnare av  
Digital Agenda och Bredband,
Västra Götalandsregionen

”Hög kvalitet på föreläsningar” 

Förra året var den internationella 
utblicken under eFörvaltningsdagarna 
intressant och det var spännande 
att få höra om Danmark som är en 
föregångare. Mycket av behållningen 
var att få ta del av goda exempel från 
andra kommuner och träffa 
leverantörer och kollegor.
 
 
Sara Salegård, e-strateg, 
Skövde kommun

”En givande konferens med  
internationella insikter”

eFörvaltningsdagarna är en mycket viktig 
mötesplats för oss i Västerås stad.  
 
Där ges vi en möjlighet att både kunna få nya 
insikter i de aktuella frågorna inom området 
och att samtidigt dela med oss av våra egna 
erfarenheter.

 

Mikael Lagergren, IT-Direktör, 
Västerås stad

”En viktig mötesplats för utbyte  
av erfarenheter” 



      HÖJDPUNKTER OCH MÅSTEN

 ANNIKA DOPPING

ÅRETS MODERATOR

Annikas specialitet är att snabbt och 
precist identifiera de mest angelägna 
strategiska frågorna, säkerställa 
effektiva processer och kommunicera 
passionerat internt och externt, för 
maximal delaktighet och engagemang. 
Annika har över 30 års erfarenhet 
som journalist, TV- och filmproducent, 
moderator, föreläsare, skribent, 
konceptutvecklare och affärsstrateg.

DE NYA HOTEN MOT 
INFORMATIONSSAMHÄLLET 

– HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FRAMTIDENS

Att våra svenska medier utsattes för en 
cyberattack kom knappast oväntat för någon. 
Hur kan vi skydda oss mot liknande attacker i 
framtiden och vilka mer hot finns mot dagens 
informationssamhälle? 
 
Malin Bäcklund, CIO, Schibsted, Patrik 
Wallström, DNS-expert, Internetstiftelsen 
i Sverige, Fredrik Rehnström, vVD, Rote 
Consulting, m.fl, Varg Gyllander, Presschef, 
Stockholmspolisen

Sverige och världen är i snabb takt på väg in i ett 
Tankesamhälle, kännetecknat av teknologi och 
transparens, men också av turbulens och kraftig 
gravitation mot världens globala hotspots. Där 
världens bästa Jepardy-spelare heter Watson 
och är en dator, världens smartaste elever bor i 
Shanghai, världens största ”hotellkedja” heter Airbnb 
och inte äger en bädd och där världens bilföretag 
funderar på hur städer ska se ut och vad de ska 
göra när alla fordon är självkörande och krockfria. 
Vilka är krafterna bakom dessa processer? Vad kan 
vi förvänta oss på sikt? Vilka krav ställer detta på 
nationer och regioner? Och vad innebär det för de 
offentliga organisationerna? Vilka utmaningar och 
möjligheter står din verksamhet inför?   

Mats Lindgren, Grundare och VD, Kairos Future

TANKESAMHÄLLETPANELSAMTAL

OFFENTLIGA VERKSAMHETER



KONSTEN ATT LEDA MOT FÖRÄNDRING
- Före detta statsminister Göran Persson delar engagerat med sig av   

Många talar om digitaliseringens kraft och fördelar, men vilket ledarskap 
krävs av dig? Vilka verktyg och vilken organisation kan användas för att 
nå de uppsatta målen? Hur skall vi få verklig fart på digitaliseringen av 
offentlig sektor? Hur underlättar vi för innovation? Hur får vi med oss 
medborgarna i samtalet och säkerställer nyttan?  Ta del av panelens 
samlade erfarenheter  kring ledarskap, förändringsprocesser och att 

bygga framgångrika organisationsstrukturer. 

I PANELEN MEDVERKAR: Göran Persson , F.d. statsminister, Thomas Browall, 
Head of ITSM Consulting, Sopra Steria, Ardalan Shekarabi, Civilminister, Marie 

Andervin, Författare och expert på digitalisering, Hanna Stjärne, VD, SVT

Under sina drygt tio år som Sveriges statsminister samlade Göran 
Persson på sig en bred erfarenhet, både inom Sveriges gränser och 
internationellt. Han har mött världens ledare och vet hur det går till 
i maktens centrum. En ledare som alltid väckt opinion och som är en 
retoriker. Göran Persson har under sina år både hyllats och kritiserats men 
har alltid lyckats nå fram med sitt budskap – genom skicklig retorik och 
starkt ledarskap har han lyckats driva igenom stora förändringar i det 
svenska samhället. Nu kan du ta del av hans bästa tips för att leda mot 
förändring och digital transformation.

Göran Persson, F.d. Statsminister 

SÅ SKAPAS DEN SMARTA STADEN 
TILLSAMMANS MED MEDBORGARNA
Innovativ, öppen och hållbar är den smarta stadens ledord och arbetet 
ska vara klimatsmart, socialt, demokratiskt, och ekonomiskt hållbart. En 
stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare 
och bättre för invånare, företagare, anhöriga och besökare. Hur gör 
Stockholm för att lyckas med detta? Vad har vi lyckats med? Vad har vi 
misslyckats med? Vad har vi lärt oss?

Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad

VILKET LEDARSKAP KRÄVS PÅ VÄGEN MOT 
 DIGITAL TRANSFORMATION?

PANELSAMTAL
OFFENTLIGA VERKSAMHETER

sina ledarskapserfarenheter från maktens centrum  



ONSDAG 12 OKTOBER  FÖRMIDDAG

08.15 – 09.00

09.00 -09.10

09.10 – 09.50 DESI Index – Where do we go from here?  
Where does Sweden stand in comparison to the other European countries? Learn more about the 
European Commission’s expectations and recommendations for Sweden to keep evolving together 
with the top tier in the EU. Andrea Servida, Head of the eGovernemnt & Trust Unit, DG CONNECT, 
European Commission 

Registrering och fika bland utställarna

Moderator Annika Dopping öppnar eFörvaltningsdagarna 2016

09.50 – 10.40 Så ska Sverige bli ledande inom digitalisering 
Sverige har sjunkit i flera rankningar och behöver nu återta sin position som ett av de ledande 
länderna inom digitalisering. Omvärldsspaningar och internationella exempel ger en inblick 
i det arbete som kommer krävas och hur vi ska hantera medborgarnas förväntningar och 
globaliseringsbeteenden. Darja Isaksson, Ledamot i regeringens nationella Innovationsråd

10.40 – 11.10 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

11.10 – 11.40 Konsten att leda mot förändring
Genom skicklig retorik och starkt ledarskap lyckades Sveriges före detta statsminister Göran Persson 
driva igenom stora förändringar i det svenska samhället. Engagerat delar han med sig av sina 
erfarenheter och bästa tips för att leda mot förändring. Göran Persson, tidigare statsminister

11.40 – 12.20 PANELSAMTAL: Vilket ledarskap krävs på vägen mot digital transformation?
Ta del av panelens samlade erfarenheter och få svaret på vilket ledarskap som krävs för att bygga 
framgångsrika organisationsstrukturer, nå de uppsatta digitaliseringsmålen och på vägen säkerställa 
nyttan. Göran Persson, tidigare statsminister, Thomas Browall, Head of ITSM Consulting, Sopra Steria, 
Ardalan Shekarabi, Civilminister, Marie Andervin, Författare och expert på digitalisering, Hanna 
Stjärne, VD, SVT

12.20 – 13.30 LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

Darja Isaksson
Ledamot, Regeringens 

nationella Innovationsråd

Thomas Browall 
Head of ITSM Consulting, 

Sopra Steria

Ardalan Shekarabi 
Civilminister



ONSDAG 12 OKTOBER  EFTERMIDDAG

13.30 – 14.00 Våra bästa tips – så lyckas du med e-förvaltning
Ta del av den samlade panelens främsta tips på hur du lyckas med e-förvaltning. Panelen består av 
de som är nominerade till eDiamond Award 2016.
 

14.10 – 14.40 SEMINARIEPASS 

14.40 – 15.10 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

15.50 – 16.30

17.10 – 17.20 Moderator Annika Dopping avslutar dagen

19.00 – 02.00 Bankett och prisutdelning

15.10 – 15.40 SEMINARIEPASS 

17.20 – 18.00 Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

Göran Persson 
F.d. Statsminister 

Hanna Stjärne 
VD, SVT

Mats Lindgren 
Grundare och VD, 

Kairos Future

16.30 – 17.10 Tankesamhället - hot och möjligheter för framtidens offentliga verksamheter
Sverige och dess omvärld rusar mot en värld där konceptuellt tänkande är den nya hårdvalutan 
och där världens bästa Jeopardyspelare är en dator som heter Watson.  Vilka krav ställer detta 
på nationer och regioner? Och vad innebär det för de offentliga organisationerna? Mats Lindgren, 
Grundare och VD, Kairos Future

Digitala drömmar – så involveras medborgaren i framtidens samhälle
Dagens unga tycker inte att offentlig verksamhet lever upp till deras förväntningar på digitala tjänster. 
Genom nya digitala kanaler för engagemang och dialog med framtidens medborgare får vi ökade 
möjligheter att ta del av deras idéer och de digitala drömmarna kan bli verklighet.  
Conny Svensson, Ansvarig Digital Transformation, CGI Sverige och Martin Högenberg, Ansvarig 
Innovation, CGI Sverige



TORSDAG 13 OKTOBER  FÖRMIDDAG

08.30 – 09.00

09.00 -09.10

09.10 – 09.50 Så skapas den smarta staden tillsammans med medborgarna
En smart stad ska vara innovativ, öppen och hållbar. Staden ska utnyttja digitaliseringens möjligheter 
för att göra livet enklare och bättre för medborgare och företag. Hur har Stockholm lyckats med 
detta? Vilka är lärdomarna?  Ann Hellenius, IT-direktör, Stockholms stad 

Registrering och fika bland utställarna

Moderator Annika Dopping startar upp dag två

10.00 – 10.30 Smarta e-tjänster stärker svenskt näringsliv 
Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar. Hur kan det offentliga Sverige bli världsledande 
på att ta fram nya effektiva e-tjänster för att förenkla för företagen och bidra till ett stärkt näringsliv?  
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket, samt Ordförande, E-legitimationsnämnden, samt 
medlem i regeringens råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige

10.30 – 11.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

11.00 – 11.30 SEMINARIEPASS 

11.40 – 12.20 PANELSAMTAL: De nya hoten mot informationssamhället 
Att våra svenska medier utsattes för en cyberattack kom knappast oväntat för någon. Hur 
kan vi skydda oss mot liknande attacker i framtiden och vilka mer hot finns mot dagens 
informationssamhälle? Malin Bäcklund, CIO, Schibsted, Patrik Wallström, tidigare DNS-expert, 
Internetstiftelsen i Sverige, Fredrik Rehnström, vVD, Rote Consulting, Varg Gyllander, Presschef, 
Stockholmspolisen.

10.00 – 10.30 Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation 
I och med den europeiska förordningen eIDAS blir samtliga svenska myndigheter skyldiga att erkänna 
utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Hur påverkar detta dig och din organisation? Hur kan du 
förbereda dig? Nils Fjelkegård, Näringsdepartementet, Eva Sartorius, Strateg, E-legitimationsnämnden, m.fl.

11.40 – 12.20 eGov 4.0: Digital by Default, Privacy by Design 
In Belgium the next generation digital government already exists. A more efficient, simplified and 
modern government was created by consistently digitizing all service requests, opening data 
repositories and develop new digital ready processes information. 
Wilfried Grommen, Director & Chief Technologist, Public Sector, EMEA, Hewlett Packard Enterprise

Fredrik Rehnström 
vVD, Rote Consulting

Malin Bäcklund  
CIO, Schibsted

Gunilla Nordlöf 
Generaldirektör, 

Tillväxtverket



TORSDAG 13 OKTOBER  EFTERMIDDAG

12.20 – 13.30 LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

13.30 – 14.00 SEMINARIEPASS 

14.10 – 14.40 SEMINARIEPASS 

14.40 – 15.10 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika bland utställarna

15.50 – 16.30 Högpresterande målstyrning – Ledarskapet avgör! 
Vad skiljer ett högpresterande arbetssätt från de som inte lyckas? Hur ser det ut i våra svenska 
organisationer? Vilka reflektioner kan vi göra? Forskningen pekar på att ledarskapet avgör. 
Maria Tornberg, Ledarskapsforskare, Föreläsare och Ledningsgruppsutvecklare, Mats Brocker, 
Strategikonsult med expertis inom ledning & styrning, Actea Consulting

16.30 – 16.40 Moderator Annika Dopping avslutar eFörvaltningsdagarna 2016

Wilfried Grommen 
Director & Chief Technologist

Public Sector, EMEA, HPE

Patrik Wallström 
DNS-expert, 

Internetstiftelsen i Sverige

Maria Tornberg 
Ledarskapsforskare

15.10 – 15.50 Digitalisering som motor för en hållbar framtid 
Offentlig sektor är på väg in i en ny fas som ställer högre krav på effektivitet, tillgänglighet och 
säkerhet. Vilka är trenderna och faktorerna som påverkar denna utveckling? Så kan digitalisering och 
innovativt utnyttjande av informationsteknik och data göra samhället smartare och mer hållbart.
David Lange, Director Public Sector, Nordic, Fujitsu



SEMINARIESPÅR LEDNING & STYRNING

PRAKTIKFALL: Från Kaos till Digital Succé 
Uppsala kommun har samlat ihop sig efter en historik av decentraliserad styrning 
och splittrad IT-miljö. Numera kan man leverera välfärdstjänster effektivare och 
med högre service. Lyssna till erfarenheterna, fallgroparna, utmaningarna och 
förvirringen längs resan. Hur hittar man samarbetena som leder till konkret och 
direkt nytta för invånare och företagare?  
Catrin Ditz, CIO, Uppsala kommun

Strukturerad offentlig information som förutsättning för vidareutnyttjande 
E-förvaltning handlar i slutändan om möjligheten att ta del av information 
från offentlig förvaltning på ett effektivt sätt och helst som öppna data. 
Vidareutnyttjande enligt PSI innebär dessutom ytterligare ett steg nämligen att 
informationen ska kunna användas på sätt som kan bidra till innovation och tillväxt. 
Riksarkivet vill lyfta fram vikten av en strukturerad informationsredovisning som 
förutsättning för åtkomst och vidareutnyttjande.  
Nora Liljeholm, Utredare, Riksarkivet

PRAKTIKFALL: Personalhantering – en genialisk process 
Lyssna på vad som fick lönechefen Karina Myhrman att utbrista ”Genialisk process 
som i ett arbetsmoment har kvalitetsförbättrat våra anställningsavtal samtidigt 
som den automatiskt underhåller organisationsstrukturen och förser stora delar av 
organisationen med rätt information.” 
Rasmus Ländström, IT- och verksamhetsutvecklare, Trollhättans stad

PRAKTIKFALL: Ale kommun tar kontroll över IT
Ale kommun har infört en ny förvaltningsmodell som gör det möjligt att bedriva 
en effektiv förvaltning och utveckling med hjälp av IT. Modellen med tillhörande 
förvaltningsplaner synliggörs och hanteras i kommunens ledningsstödsystem, 
något som underlättar planering, uppföljning och analys. Vilka effekter och nyttor 
har kommunen uppnått? 
Christina Larsson, IT-chef, Ale kommun och Marcus Adamsson, IT-management 
konsult, DirSys AB.

PRAKTIKFALL: Bäst i världen på att nyttja internets möjligheter 
En stor del av de möjligheter som internet erbjuder är outnyttjade i offentlig sektor. 
Internet ses ofta fortfarande som en IT-fråga, något tekniskt som kommuner och 
landsting kan satsa på men bara om det finns resurser över. Helsingborg har 
bestämt sig för att bli bäst i världen på internet och delar med sig av tio konkreta 
exempel ur den digitala handlingsplanen.  
Micco Grönholm, Kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad

    SEMINARIESPÅR SÄKERHET & INTEGRITET



    SEMINARIESPÅR SÄKERHET & INTEGRITET

Nytt regelverk för personuppgifter – varför skall vi ta tag i det nu? 
EUs nya dataskyddsförordning kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL).  
Här kommer nya krav på hantering, obligatorisk incidentrapportering, utrensning 
av personuppgifter, molntjänstleveranser mm. Som beslutsfattare förväntas 
du känna till vad som krävs och framför allt hur hantering och skydd av 
personuppgifter kan säkerställas för att stärka förtroendet för just din verksamhet.
Fredrik Rehström, vVD, Rote Consulting och Hans Dahlquist, Affärsområdeschef, Risk 
och Säkerhet, Rote Consulting

FLER PROGRAMPUNKTER SLÄPPS INOM KORT...

e-SENS erfarenheter av utländska e-legitimationer 
I EU-projektet e-SENS genomför 25 länder projekt över landsgränser. Tillväxtverket 
och Bolagsverket har genomfört en pilot avseende företagsregistrering 
tillsammans med Norge och Danmark. På detta seminarium får du praktiska tips 
om vad man bör tänka på för att stödja eIDAS. Det handlar inte bara om att ta 
emot utländska e-legitimationer utan att också hantera språkstöd, förändrade 
verksamhetsprocesser och legala aspekter.  
Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket, Hans Ekstål, Bolagsverket

Ökad digital service kräver hållbara lösningar för e-legitimering och 
e-underskrifter. Nu är förstudien för att se över spelplanen Svensk e-legitimation 
snart klar. Vilka spelregler ska gälla för att alla, både offentlig och privat sektor ska 
vilja spela med? Ta del av våra svar och rekommendationer.
Eva Ekenberg, Kanslichef, E-legitimationsnämnden.

Vad händer med översynen av Svensk e-legitimation? Vilka findings och 
förslag har kommit fram?



SEMINARIESPÅR E-FÖRVALTNING I PRAKTIKEN

FGS:erna i dag och hur vi får dem att bli fler 
FGS är en viktig del för att strukturera data för överföring av olika informationstyper. 
Arbetet med att ta fram nya FGS:er utförs av de som ser behovet, beskriver nyttan och är 
sakkunniga på området med kännedom om befintliga standarder.
- På gång hos FGS-funktionen
- Tips om vägledningar och informationskanaler
- Konkret exempel på projekt för att utveckla ny FGS  
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet och Elin Jonsson, 
Bevarandestrateg, Sydarkivera

Digital kommunikation 2.0 
Danmark ligger långt före Sverige när det gäller digitalisering av kommunikation i 
samhället mellan individer, myndigheter och företag. Sverige har dock alla förutsättningar 
att komma ikapp, vi berättar hur det kan gå till. Digitalisera 100% av materialet mot 100% 
av användarna. 
Morten Olesen, Nordic Dir Sales and Marketing e-Boks

PRAKTIKFALL: Digitaliseringens effekter i verksamhetens vardag 
Välkommen att ta del av tre trevliga exempel på hur digitalisering med e-tjänster, 
integrationer och automatiserad handläggning har förenklat vardagen för tre svenska 
kommuner. Samtidigt som det dagliga arbetet förenklats och snabbats upp för 
skolexpedition, stadsbyggnad- och ekonomikontor så har kommunens upplevda service till 
invånare och företag lyfts med flera steg. 
Carl-Johan Ahde, VD, Abou AB

PRAKTIKFALL: Digital strategi i praktiken 
Lyssna till Region Jönköpings läns resa med att ta fram en regional digital agenda, 
deras arbetssätt, förankring och mål. Hur gick arbetet? Hur lång tid tog det? Vilka hinder 
möttes på vägen och hur bemötte man dessa? Vad är nästa steg mot att realisera den nu 
framtagna agendan? 
Jan Pihl, Ordförande, E-utvecklingsrådet, Region Jönköpings län, Sven-Åke Svensson,
E-hälsostrateg, Region Jönköpings län.
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PRAKTIKFALL: Från skoladministration till lärande i det digitala landskapet  
När barn, ungdomar och vårdnadshavare kommunicerar digitalt och mobilt ställs krav 
på kommuner att erbjuda en tidsenlig plattform för kommunikation, samarbete och 
lärande. Följ den resa Botkyrka kommun gjort med fokus på transparens, samarbete och 
lärande. Det här handlar om att ställa krav vid upphandling för att ge förutsättningar för 
kollaborativt lärande. Henrik Casselbrant, Senior upphandlingskonsult hos Sentensia AB och 
Tony Mc Carrick, IT-strateg hos Utbildningsförvaltningen i Botkyrka



    SEMINARIESPÅR DIGITAL SAMVERKAN

Självbetjäning i Socialtjänsten = egen uttagsautomat?  
Det administrativa arbetet i ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd upptar en stor del 
av Socialtjänstens arbetstid. Genom att kapa ett antal registrerings- & kontrollsteg, både 
för den sökande och handläggaren, kan mer tid ägnas åt stöd och rådgivning, vilket både 
individen och samhället tjänar på. 
Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman & Projektledare, Föreningen Sambruk

PRAKTIKFALL: Vinnaren av eDiamond Award 2015 - Riges och digitaliseringen 
Projekt Riges handlade om att närma oss att realisera, det vi nu kallar ”digitaliseringens 
möjligheter”. Lyckades vi med det? Och vad hände sen? Vi satte fokus på informationen 
– kan det vara vägen mot att automatisera delar av myndighetsprocessen? Och vilken 
roll har ”Riges-plattformen” (Open ePlattform och Open eMap) i detta - våra OpenSource 
lösningar som får en allt större spridning i landet? 
Åsa Jadelius, Tidigare projektledare, Projekt RIGES och IT-strateg, Sundsvalls kommun

Digitalt och mänskligt i samverkan – en förutsättning för framgång 
Dra lärdom av över tio års erfarenhet av att omvandla analoga, manuella rutiner till 
digitala, automatiserade processer. Vilka är digitaliseringens möjligheter och utmaningar, 
med särskilt fokus på att få det analoga, människorna, att blomstra i digitala flöden? 
Karl-Oskar Brännström, Affärsutvecklare, FlexiteBPMS

Säkerställd digitalisering  
Digitaliseringen ställer nya krav och skapar nya möjligheter för offentlig sektor. 
Baserat på erfarenheterna från flera regeringsuppdrag inom digitalisering, reflekterar 
Ekonomistyrningsverket över områden där det finns ett stort behov av att stärka 
mognaden i statsförvaltningen.
Magnus Gunnarsson, Utredare, Ekonomistyrningsverket, Ulrica Häll, Utredare, 
Ekonomistyrningsverket

Öppen IT-infrastruktur - en förutsättning för innovativ förändring 
iVIS är ett nytt sätt att tänka om administrativa verksamhetsplattformar. 
Samverkansprojektet är till för att motverka inlåsning och visar en väg för att öka 
innovationshastigheten. De system som behöver tillgång till skolans administrativa 
information ska enkelt kunna få det.
Hillar Loor, Senior partner, imCode Partner AB och Claes-Olof Olsson, Verkställande 
tjänsteman, Föreningen Sambruk
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OBS! Föredragen i spåret har begränsat antal platser, föranmälan krävs. Gör din anmälan till 
veronica.roos@hexanova.se, skriv rubriken på det/de föredrag du är intresserad av.

Bland verksamheter och medarbetare varierar förväntningarna på vad systemen ska 
uppnå och därmed också uppfattningen om hur de skapar värde. Med en metod som 
tar sin utgångspunkt i fyra olika förväntansbilder har Stockholms stad utvärderat hur 
ersättnings- och stödsystem skapar värde för olika aktörer. Ta del av detta case och få nya 
perspektiv på gamla utmaningar med hjälp av dina och andra deltagares erfarenheter. 
invånare och företag lyfts med flera steg.  
Mårten Lindskog, Projektledare, Utveckling av hemtjänst, Äldreförvaltningen, Stockholms 
stad

FLER PROGRAMPUNKTER SLÄPPS INOM KORT...

WORKSHOP: Modell för att mäta värdeskapande – nya perspektiv på gamla 
utmaningar

Arbetsförmedlingen genomför ett omfattande förändringsarbete. Målet är att bli landets 
modernaste och effektivaste myndighet. En stor satsning på att nyttja digitaliseringens 
möjligheter är avgörande för att lyckas. Under workshopen är viktiga frågor: Hur får 
man fart på den digitala transformationen? Och Hur ser det ledarskap ut som möjliggör 
framgångsrik digitalisering? Erik Sandström, Direktör, Avdelningen för Digitala Tjänster, 
Arbetsförmedlingen och Micael Mathsson, Grundare, Gaia Leadership. Följ gärna Erik och 
Micael på Twitter innan och under workshopen: @ErikSandströmSE och @micaelmathsson.

WORKSHOP: Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering?
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Dataföreningen 
Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter 
genom nätverkaterad inom teknik och verksamhetsutveckling tillsammans med 13 000 medlemmar 
över hela landet. Som medlem kan du delta i närmare hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte 
med branschkollegor inom aktuella frågeställningar och utmaningar; såsom e-förvaltning, upphandling, 
förändringsledning, molntjänster, informationssäkerhet, digital strategi och tjänsteinnovation,  
e-legitimation. affärsutveckling och HR. Läs mer på: www.dfs.se.

PostNord 
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom 
Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. 
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens 
kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 
miljarder SEK och 38 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i 
Solna. Besök oss gärna på: www.postnord.com.

Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med 
myndigheterna och Regeringskansliet. En central del är ESV:s nyckelroll i regeringens satsning 
Digitalt först, där vi bland annat följer upp myndigheternas digitalisering, it-användning och 
e-förvaltningsinitiativ, samt ger stöd inom nyttorealisering. Läs mer på: www.esv.se.

Actea 
Visionsarbete, målstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsprogram, effektiviseringsåtgärder 
i verksamheten, IT ledning & styrning samt organisationsstrukturer som skapar högpresterande 
arbetssätt och genomförandekraft. Actea Consulting är ett expansivt kunskapsföretag med över 30 
st ramavtal inom näringsliv och offentlig sektor. Läs mer på: www.actea.se. 

Kairos Future 
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och 
organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och 
strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Läs mer på www.kairosfuture.com.
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FlexiteBPMS 

Vi kan den digitala resan. Under mer än tio år har vi tagit manuella rutiner, förbättrat dessa och 
gjort om dem till digitaliserade, körbara processer. Vi förstår vikten av att få med sig verksamheten 
och vi förstår att ni vill äga kompetensen själva. Därför erbjuder vi er inte bara marknadens 
ledande verktyg, utan även kompetens och metoder för att framgångsrikt nå målet – högre 
effektivitet och nöjdare kunder. Läs mer på: www.flexite.com.

Sopra Steria 
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag med en av marknadens mest 
omfattande tjänsteportföljer inom digitalisering. Företaget erbjuder strategiutveckling, IT-
rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift. Företaget har 38 000 
medarbetare i 20 länder och hade en omsättning på 34 miljarder kronor under 2015. I Skandinavien 
arbetar 1300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,8 miljarder kronor.  
Läs mer på: www.soprasteria.se.

Addnode Group  
Abou, Ida Infront och Sokigo ingår i Addnode Group som erbjuder verksamhetskritiska
IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Våra bolag levererar
effektiva produkter och lösningar för digital samverkan och vi brinner för nära samarbete med 
våra kunder. Läs mer på www.addnodegroup.com.
 

Offentliga Affärer 
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga 
Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och 
bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår 
uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den 
offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se.

CGI 
CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som 
levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing. CGI har 
65 000 medarbetare i över 40 länder och är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid 
och enligt budget. Inom branschsektorn för Offentlig sektor har CGI ett brett utbud av tjänster som 
hjälper våra kunder att uppnå bättre resultat. Vi har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig 
kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket är ett fint bevis på vårt engagemang för våra kunderLäs mer 
på: www.cgi.se.
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Hewlett Packard Enterprise 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapar nya möjligheter för teknik att ge meningsfull och positiv 
inverkan på människor, företag, myndigheter och organisationer. Som ett av världens största 
teknologiföretag erbjuder HPE industrianpassade lösningar för att hjälpa kunder världen över att nå 
längre på kortare tid. Läs mer på: www.hpe.com.

DirSys 
DirSys erbjuder oberoende, strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. Vi verkar inom tre 
huvudområden: IT-upphandling, förvaltningsstyrning och strategi. Vår vision är att göra våra kunder till 
bra beställare och kloka beslutsfattare. Kom till vår monter så berättar vi mer. (Håll utkik efter den vita 
pudeln!) Läs mer på: www.dirsys.com.

Rote Consulting AB 
Rote är ett leverantörsoberoende konsultföretag som levererar managementtjänster inom 
management, information, säkerhet och teknik. Rote står för trovärdighet, erfarenhet, effektskapande 
och robusthet. Vårt arbete håller alltid hög integritet med stöd av säkerhetsmedvetna och 
personkontrollerade medarbetare. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, arbetar i enlighet 
med standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och följer CSR-standarden ISO 26000. Läs gärna 
mer här: www.rote.se.

Sambruk 
eFöreningen Sambruk är en intresseförening för svenska kommuner med fokus på 
verksamhetsutveckling inom digitalisering och e-förvaltning. Samverkansmodellen, som är 
central i vår verksamhet, möjliggör både utveckling av verksamhetssystem och ett nationellt 
kunskapsutbyte. Direkta fördelar med att delta aktivt i föreningen är sänkta administrativa 
kostnader och en effektivare service mot medborgare och företag. Framförallt är föreningen 
ett nationellt kunskapscenter för alla som arbetar med kommunal verksamhetsutveckling, 
digitalisering och e-förvaltning. Läs mer på: www.sambruk.se.

Fujitsu 
Fujitsu är ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda och kunder i fler än 100 länder. Vår 
vision är ett samhälle med människan i fokus där samarbete, digitala möjligheter och innovation skapar 
ett bättre och mer hållbart samhälle. I Sverige erbjuder vi tjänster och lösningar inom IT, kommunikation 
och verksamhetsutveckling och är en viktig samarbetspartner för offentlig sektor. Vi har närmare 700 
medarbetare över hela landet. Läs gärna mer här: www.fujitsu.com

Gaia Leadership 
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar 
organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och 
består idag av ett 60-tal konsulter. Läs gärna mer här: www.gaialeadership.se
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PLATS OCH TID
eFörvaltningsdagarna 2016 arrangeras på: 
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö.

Onsdag 12 oktober kl. 08.15 - 18.00  

Registreringen öppnar kl. 08.15

Torsdag 13 oktober kl. 08.30- 16.30  

Registreringen öppnar kl. 08.30 

 

Banketten på onsdagen öppnar kl. 19.00 för anmälda 

Årets bankett är på K-märkt, Linnégatan 87, Stockholm

BOENDE

Scandic Talk 
Mässvägen 2, 125 80, Älvsjö,  
0 km till Stockholmsmässan 
Ange rabattkod ”HEX” i samband med 
eFörvaltningsdagarna och få 8% i rabatt.

Best Western Royal Star
Mässvägen 1, 125 30, Älvsjö, 
0,2 km till Stockholmsmässan 

Connect Hotel Stockholm 
Götalandsvägen 218, 125 44, Älvsjö, 
0,4 km till Stockholmsmässan

Rekommenderade hotell i 
närheten av Stockholmsmässan: 

TRANSPORT
Både bussar och pendeltåg stannar vid 
Älvsjö Station, som är Stockholmsmässans 
närmsta granne. På tio minuter tar 
pendeltåget dig från Stockholm Central 
till Stockholmsmässan. Snabbt och 
miljövänligt.  
 
För dig som kommer med bil kör du 
enklast via E4/E20 och följer skyltar mot 
Mässan/Älvsjö.

KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil och innehåller 

en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på onsdagen. Skulle du 

få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.



PRIS
Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med 
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom 
ingår banketten med prisutdelning och underhållning.

GRUPPRABATT
Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter utan gäller 
vid ordinarie pris.

ANMÄLAN
Besök eforvaltningsdagarna.se för 
anmälan. Vid större grupper eller 
frågor vänligen kontakta Veronica Röös 
på telefon: 070 143 26 01 eller via mail: 
veronica.roos@hexanova.se. Anmälan 
är bindande men kan överlåtas till 
någon annan.

SMART BIRD EARLY BIRD JUST A BIRD

ERBJUDANDEN

5700KR 6300KR 6900KR

BÅDA DAGARNA: 5700 KR / 6300 KR / 6900 KR 
 
EN DAG, ONSDAG: 4500 KR 
 
EN DAG, TORSDAG: 3900 KR  (exklusive bankett)

DDu som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en rabatt på 1200 KR. För att ta del av 
partnerrabatten anger du vilken partner som har bjudit in dig under ”partnerrabatt” i anmälningsformuläret. 
Partnerrabatten går inte att kombinera med andra rabatter.

PARTNERRABATT

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRAM TILL 31/5 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 1/6 TILL 31/8 2016

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
EFTER 31/8 2016

PRISER OCH INFORMATION  



ENTERTAINMENT

Hantera landets medier som en kung 
- Elisabeth Tarras- Wahlberg berättar hur

Nyhet!
Parallellt med eFörvaltningsdagarna, 
12-13 oktober, går i år kommunikation- 

och informationsprogrammet, 
Publikom. Speciellt framtaget för dig 

som arbetar med kommunikation  
och information i offentlig sektor. 

Konsten att kommunicera vid kris

Så stärker du det offentliga varumärket

Så blir du en stjärna i sociala medier

PubliKom
KOMMUNIKATÖR I OFFENTLIG SEKTOR



eförvaltningsdagarna presents

featuring Love explosion

wednesday october 12th 
seven o’clock evening 
K-MÄRKT, STOCKHOLM, SWEDEN

A NIGHT 

ENTERTAINMENT
OF

Are you ready to join the show?


