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UR INNEHÅLLET 
 En effektiv och sömlös digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken – ta del av erfarenheter och lärdomar
 Så inför du en obruten digital process för planering och byggande – strategier, finansiering och genomförande 
 Ledarskap och digital transformation – att nå en effektiv förändringsledning och organisera den kompetens och de  
 insatser som tar projektet i mål
 Digitalisering av översiktsplaner och detaljplaner – strategier och metoder som gör övergången effektiv och kvalitativ
 Geodata och GIS – så tar du nästa steg i geodataförsörjningen och utvecklar nyttskapande tjänster 
 Det senaste på nationell nivå inom åtkomst till standardiserade data och samverkan för en digital samhälls- 
 byggnadsprocess
 Framtidens AI och digitala tvillingar – så drar du nytta av tekniken och spar du tid och resurser

FRAMTIDENS DIGITALA 
SAMHÄLLSBYGGNADS-
PROCESS 2021



ONSDAG 20 OKTOBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator.

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter 

09:10-09:45 EXPERTANFÖRANDE

En effektiv och sömlös digital samhällsbyggnadsprocess 
– så får du det att hända
 Hur lyckas du med att effektivisera och digitalisera 
samhällsbyggnad på ett sätt som leder till ökad nytta?

 Vad krävs av resurser, tid och organisation för att nå en enkel 
och smidig process samt informationshantering för hela 
samhällsbyggnad?

 AI som verktyg för en effektiv samhällsbyggnadsprocess – så kan 
du spara tid och resurser

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter 

Fredrik är affärsområdesansvarig stadsbyggnad inom ÅWL 
Arkitekter sedan 2018, dessförinnan stadsutvecklingschef i Upplands 
Väsby kommun. Utveckling av en effektiv samhällsbyggnadsprocess 
är något som har han brunnit för under hela sin kommunala 
verksamhet och där han har byggt upp en gedigen erfarenhet. 
Inom ÅWL Arkitekter har Fredrik Drotte fortsatt att arbeta med 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i tidiga skeden. 
Inom ramen för det arbetet samarbetar ÅWL Arkitekter med 
företaget Spacemaker för att vara i framkant inom ett hållbart 
samhällsbyggande med hjälp av ny teknik och AI-verktyg. Lyssna till 
ett inspirerande expertanförande om strategier och metoder för en 
effektiv och sömlös digital samhällsbyggnadsprocess.

09:45-10:05 FÖRMIDDAGSKAFFE

10:05-11:15 EXPERTANFÖRANDE

Senaste nytt inom regeringsuppdragen, föreskrifter, 
digitalisering av detaljplaner och byggnadsspecifikationer 
- vad händer just nu och vad kommer framöver?
 Smart samhällsbyggnadsprocess, nationell digital infrastruktur 
för geodata, digital fastighetsbildning, digitala detaljplaner, 
planbeskrivningar och ny nationell byggnadsmodell

 Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning 
av PBL i en digital miljö samt Boverkets föreskrifter om 
detaljplan och planbeskrivning kopplat till den nationella 
geodataplattformen

 Vad behöver kommunerna göra för att ställa om till digitala 
detaljplaner och planbeskrivningar?

 Hur vill aktörer såsom kommuner, myndigheter, privata aktörer 
och byggaktörer, nyttja informationen och vilka nyttor ser de med 
det? 

Malin Klintborg
Uppdragsledare Smartare Samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet

Anna-Alexandra Lidenstjärna
Expert samhällsbyggnad 
Boverket 

Christina Thulin   
Handläggare
SKR

Jenny Carlstedt
Ordförande Geoforum och  
Digitaliseringsstrateg, SWECO
 

Nationell tillgång till standardiserad information är grunden för både 
digitaliseringen och för en smartare samhällsbyggnadsprocess. 
Planen är att den nationella plattformen för tillgängliggörande av 
geodata ska fyllas med standardiserade informationsmängder  
som tillgängliggörs via maskin till maskingränssnitt. De två första  
informationsmängderna, i raden av många fler, är digitala detalj-
planer och utökad byggnadsinformation. Under anförandet berättar 
Malin Klintborg, Lantmäteriet, Anna-Alexandra Lidenstjärna,  
Boverket, Christina Thulin, SKR och Jenny Carlstedt Geoforum/
Sweco om det senaste inom regeringsuppdragen, byggnads- 
specifikationer, informationsförsörjning och de samverkansprojekt 
som genomförs inom området. Avbrott görs för bensträckare.

11:15-11:25 PAUS

11:25-12:00 PRAKTIKFALL

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i 
praktiken – så uppnår du effektivisering, bättre 
tillgänglighet och insyn för medborgare i den 
demokratiska processen
 Hur du utifrån en helhetssyn på samhällsbyggnad digitaliserar 
och utvecklar verksamheten

 Så tar du fram processkartläggningar av arbetsflöden och 
genomför en kvalitativ upphandling av nytt IT-stöd

 Att digitalisera översiktsplaner genom ett StoryMaps koncept och 
anpassa dem till trafikstrategin

 Så möter du nya krav på 3D och visualisering genom framtidens 
”digitala tvilling”

 Hur du gör drönare till en självklar del i mätverksamheten för att 
uppnå en ökad effektivitet och kvalitet

 Framåtblick – fortsatt digitalisering av detaljplaner 
och översiktsplaner samt markytor, kvalitetshöjning av 
fastighetsgränser samt e-tjänster och digital tvilling 

Annika Hovberg 
Avdelningschef digitalisering och verksamhetsutveckling
Norrköpings kommun  

När en organisation ska införa en digitaliserad samhällsbyggnads-
process är det många frågor som ska besvaras. Hur organisera 
och leda ett projekt för digitalisering av en sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess mellan stadsbyggnad, tekniska, bygg/
miljö och VA? Hur effektivisera och korta handläggningstider och 
nå ett bättre kundbemötande genom digitalisering, robotar och 
e-tjänster? Hur få till kartunderlag i det interna kartstödet för att 
tillgängliggöra mer? Hur möta nya krav på 3D och visualiseringar? 
Hur nå en effektiv och kvalitativ digitalisering av detaljplaner 
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och översiktsplaner? Under denna föreläsning kommer Annika 
att dela med sig av Norrköpings kommuns erfarenheter av 
införandet av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Annika 
är avdelningschef för digitalisering och verksamhetsutveckling på 
samhällsbyggnadskontoret.

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:45 PRAKTIKFALL

Innovation på vårt sätt, tillit och mod – så arbetar vi 
tillsammans med att tillvarata smarta idéer
 Hur sker innovation?
 Hur skapas ett tydligt fokus på kvalitet och användarnytta?
 Att i projektets riktning medvetet vårda bra idéer och låta de 
blomma ut och ta plats

 Att våga ifrågasätta gamla normer och arbetssätt 
 Resultat – en smart idé inom mätning av fastighetsgränser som 
radikalt vänder på ett klassiskt tillvägagångssätt och kortar ner 
handläggningstiden 

Malin Sträng
Avdelningschef Kart och GIS
Värmdö kommun

Mikael Johansson 
Kundansvarig
VA-Utveckling

I Värmdö kommun arbetar man med att digitalisera de befintliga 
detaljplanerna. För att få nytta och användbarhet av det 
digitaliserade är bland annat kvaliteten på fastighetsgränserna 
en grundläggande parameter. Att bygga upp en planmosaik är 
i sig inget mål. Det viktiga är användbarheten av planmosaiken. 
Malin och Mikael har arbetat tillsammans, från idé till införande 
med projektet ”Gränslös innovation – drönargränser”. En ny och 
snabbare metod för att mäta in fastighetsgränser med hjälp 
av drönare. Under föreläsningen berättar Malin och Mikael om 
hur de har arbetat tillsammans med att tillvarata smarta idéer. 
Om vikten att göra rätt från början. När man digitaliserar är 
det viktigast att tänka på nyttan - därför är kvaliteten så viktig! 
Kvalitet skapar tilltro! 

13:45-13:55 PAUS

13:55-14:45 PRAKTIKFALL

Medborgarstyrd verksamhetsutveckling med 
digitalisering som motor – arbetssätten som kickar 
igång, höjer farten och sätter nytta i fokus 
 När medborgarens behov får styra – vad betyder det för din 
organisation inom samhällsbyggnad? 

 Hur kan du utveckla såväl projektet som kärnverksamhet och 
arbetssätt utifrån ett designtänk?

 Hur ett testlabb för digitalisering av samhällsbyggnad kan 
tydliggöra vinster och få ledningen att bli medskapare och aktivt 
leda utvecklingsarbetet

 Presentation av effektiva metoder för att identifiera och utveckla 
en process för digitaliserad samhällsbyggnad

 Parametrisk och generativ design i övergången till digitala 
detaljplaner

 Tekniska förutsättningar och system för en medborgarstyrd och 
digital samhällsbyggnadsprocess – vår resa
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Mikael Brändström 
Strategisk chef, samhällsbyggnad
Umeå kommun

Andreas Huss  
Arkitekt och stadsplanerare 
RISE

Agnes Sävenstedt
VD Sverige
Innovation 360 Group

Umeå kommun har varit en av pilotkommunerna inom 
ramen för projektet DigiGrow och implementering av en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Projektets syfte är 
att hjälpa kommuner att gå från den insikt de hittills har fått 
om digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt 
nyttja digitaliseringens möjligheter. Utvecklingsarbetet sker 
med hjälp av ett digitalt testlabb som är inriktat på plan- och 
bygglovsprocessen. Mikael Brändström är strategisk chef på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Umeå kommun och berättar 
hur kommunen genom DigiGrow projektet har gjort en 
kraftsamling och uppnått en högre fart i utvecklingsarbetet med 
en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. En viktig anledning 
till det goda resultatet är det gemensamma ägandeskapet 
och ledarskapet för digitalisering som DigiGrow projektet har 
resulterat i. I föreläsningen möter du också Andreas Huss, 
arkitekt och stadsplanerare på RISE och Agnes Sävenstedt, VD 
Sverige på Innovation 360 Group som har arbetet i projektet 
tillsammans med Umeå kommun. 

14:45-15:05 EFTERMIDDAGSKAFFE 

15:05-15:40 PRAKTIKFALL

Tillsammans är vi starka – så skapas en organisation 
och en gemensam framtidsbild för en sammanhållen 
och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 
 Samverkan i samhällsbyggnadsprocesser – 5 skäl till varför det 
är svårt och 3 vägar att göra det möjligt

 Förändringsresan – så blev digitaliseringen en draghälp till 
förvaltningsövergripande samverkan kring utveckling av en 
effektivare samhällsbyggnad

 Strategiska val – personal- och tidsresurser, mandat och 
beslutanderätt, utveckling och implementering av ett gemensamt 
digitalt projektverktyg 

 Hur översätter du inriktningsmål för digitalisering till konkreta 
handlingsplaner på förvaltningsnivå?

 Hur tar du fram en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ser till 
att arbetet är samordnat?

 Hur säkerställer din projektorganisation att verksamheterna 
uppfyller krav på säkerhet, juridik, teknik, ekonomi och 
användarnytta i digitaliseringsarbetet?

 Lärdomar och erfarenheter av digitalisering inom plan, bygglov 
och Geo/Karta

Björn Anderfjäll                                                           
Utvecklingsstrateg Smartare samhällsbyggnadsprocess                                                         
Västerås stad

Samverkansutmaningen i organisationer blir tydlig i skarpa 
effektiviseringsprojekt såsom uppdrag om att nå en sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess genom digitalisering. Det handlar om att 
skapa sig en gemensam bild av nuläge och framtid vad gäller digital 
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mognad och därefter leda samt samordna arbetet  mot målbilden. 
I Västerås stad startade man år 2019 projektet ”Tillsammans 
för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess” som bestod av 
nyckelpersoner från enheterna plan, bygglov, fastighetsbildning, 
tekniska förvaltingarna och miljö- och hälsa, gata-park och 
stadsledningskontoret med översiktsplaneringsansvar samt 
VA. Projektet resulterade i en samverkansorganisation som 
sedan dess har arbetat för en effektiv och digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess över förvaltningsgränser. Björn Anderfjäll 
är utvecklingsstrateg inom ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” 
i Västerås stad och kommer att dela med sig av inspirerande 
erfarenheter från tiden som gått. Björn berättar också om det 
aktuella arbetet med implementering av ett digitalt projektverktyg 
som ska bidra till en enklare och smidigare informationshantering. 
Du får ta del av konkreta exempel på effekterna av arbetet med 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom exempelvis plan, 
bygglov och Geo/Karta-området.

15:40-15:50 PAUS

15:50-16:25 PRAKTIKFALL 

Så skapas nytta för kunder, medborgare och företag 
genom övergången till en smart och obruten 
informationskedja för samhällsbyggnad
 Att identifiera nyttor och kostnader för en smart och obruten 
informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen

 Hur vi har påvisat nyttan med införandet av nya arbetssätt och 
räknar hem det

 Så har vi arbetat fram ett nytto- och kundfokuserat 
agilt utvecklingssätt som går hand i hand med 
medarbetarskapsutvecklingen

 Nya digitala detaljplaner och grundkartor – hur vi utifrån en 
grundlig förstudie och genom ett målmedvetet arbete nått ett 
lyckat genomförande

 Framåtblick – äldre detaljplaner, medborgardialog i 
samhällsbyggnadsprocessen, drönare och 3D

Johanna Karlsson  
Avdelningschef Geografisk information 
Haninge kommun 

Jessica Moverare
Chef Geodataenheten
Haninge kommun

Haninge kommun har uppmärksammats för sin framtidssatsning på 
en smart och obruten informationskedja i samhällsbyggnadsproces-
sen. Fokus ligger på att skapa en hållbar utveckling där verksamhe-
ternas processer och arbetssätt formas utifrån insikt och kunskaper 
om kunderna. Istället för att lansera lösryckta digitaliseringsprojekt 
arbetar man utifrån en samlad digitaliseringsstrategi och utveck-
lar och testar i verksamheten för att få till en smart och obruten 
informationskedja. Johanna Karlsson är avdelningschef Geografisk 
information på Haninge kommun och Jessica Moverare är chef för 
Geodataenheten i Haninge kommun. Under föreläsningar berättar 
de om strategier samt resultat av digitaliseringsarbetet inom plan 
och bygg såsom digitalisering av detaljplaner och medborgardialog 
i samhällsbyggnadsprocessen.

16:25-16:35 PAUS
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16:35-17:10 PRAKTIKFALL  

Att effektivt leda förändring mot en sammanhållen och 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
 Att gå från analogt till digitalt – är det egentligen frågan? 
 Så kan krav om digitalisering bli ett strategiskt verktyg 
för kommunen att nå sitt mål om en effektiv och digital 
samhällsbyggnadsprocess

 Hur du identifierar och utvecklar de aktiviteter som 
gör samhällsbyggnad framgångsrik imorgon och som 
digitaliseringen på bästa sätt ska stödja 

 Så planerar och genomför du ett omfattande förändringsarbete 
i organisationen där gamla beteendemönster byts ut mot nya 
effektiva arbetssätt 

 Hur du förankrar organisationsförändringen hos 
kommunledningen och får politikerna att agera förebilder i en 
förändring de själva är en del av 

 Så skapar du motivation och engagemang hos medarbetarna 
genom att aktivt involvera och skapa delaktighet i hela 
organisationen

 Bygg, Miljö-hälsa, Plan, GIS – om vi ska få full effekt av en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – vilka nya roller och 
ansvarsområden krävs?

 Informationshanteringen en nyckelfaktor – vinsterna med vårt 
nyligen implementerade systemstöd

 Våra erfarenheter av digitalisering av översiktsplaner  
– framgångar och motgångar

Emma Kjernald                                                    
Samhällsbyggnadschef
Kungsbacka kommun         

Flertalet kommuner vittnar om att nyckeln till framgång vid implemen-
tering av en sammanhållen och digitaliserad samhällsbyggnadspro-
cess ligger i att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla 
både det organisatoriska, tekniken och digitala verktyg som används 
och framförallt människorna som ska förverkliga omvandlingen. Trots 
det blir fokus ofta lösryckta digitaliseringsprojekt av befintliga arbets-
sätt och som är inte är kopplat till en helhetssyn. Emma Kjernald är 
samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun och leder digitalise-
ringsarbetet inom samhällsbyggnad. Hon har en lång erfarenhet inom 
samhällsbyggnad och har även arbetat i många år som GIS-konsult 
och Mät- och kartchef. Kungsbacka kommun befinner sig i ett intensivt 
förändringsarbete mot ökad digitalisering och effektivisering inom sam-
hällsbyggnad med bland annat utveckling färdigutvecklad digitalisering 
av översiktsplaner, pågående utveckling av digitalisering av detaljplaner, 
förnyad geodatastrategi samt implementering av ett nytt systemstöd 
för informationshantering. Under föreläsningen delar Emma med sig 
av kommunens erfarenheter av att leda digital transformation och att 
organisera den kompetens och insatser som tar projektet i mål.

17:10-17:15  SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen. 

17:15 KONFERENSEN AVSLUTAS

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

FRAMTIDENS DIGITALA SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS 2021
KONFERENS 20 OKTOBER 2021 
DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM



ARRANGÖR
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www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 20 oktober 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  10 september 6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 oktober 6.990  kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.990 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 10 september 5.490 kr 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 8 oktober 5.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.990 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: OFF1613

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig om trender och utveckling inom framtidens 
digitala samhällsbyggnadsprocess 

 Ta del av strategier, arbetsmetoder och digitalisering för en 
effektiv samhällsbyggnad med fokus på användarnytta 

 Lär dig mer om övergången till digitala detaljplaner och 
översiktsplaner  

 Få kunskap om digital informationsförvaltning och hur du 
utvecklar en digital och obruten informationskedja 

 Lyssna till hur rätt användning av geodata skapar bättre 
beslutsunderlag och samverkan 

 Framtiden är här – robotar, digitala tvillingar, AI – ta del av den 
senaste utvecklingen
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