
Vår populära konferens och mötesplats är tillbaka!

 Utveckling och trender – framtidens smarta och digitala samhällsbyggnadsprocess

 Digital informationsförvaltning inom samhällsbyggnad – så nås en obruten informationskedja

 Digitala detaljplaner och översiktsplaner – så genomför du en kvalitativ digital omställning

 Så nyttjar du geodata för bättre beslutsunderlag och samverkan  

 Så testar och utvecklar du en process för planering och byggande genom parametrisk design

 Hur du förverkligar din geodatastrategi och utvecklar en god geodataförsörjning

 AI, digital tvilling och IoT som resurs – så tillämpar du tekniken för största nytta 
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FRAMTIDENS DIGITALA  
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS 2021
KONFERENS 24 MARS 2021 • DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 3.990 kr

Konferensen brukar bli 
fullbokad! Säkra din 

plats redan idag!

EXPERTANFÖRANDE

MODERATOR OCH TALARE TALARE OCH PRAKTIKFALL

EXPERTANFÖRANDE EXPERTANFÖRANDE EXPERTANFÖRANDE EXPERTANFÖRANDE

Jenny Carlstedt 
Geoforum/Sweco

Malin Klintborg 
Lantmäteriet 

Agnes Sävenstedt
Innovation 360 Group 

Andreas Huss
RISE 

Christina Thulin
SKR 

 Örebro kommun
 Värmdö kommun
 VA-Utveckling
 Östersunds kommun
 Östersunds kommun

 Linköpings kommun
 Botkyrka kommun 
 Agima Management
 Nacka kommun

Fredrik Drotte 
ÅWL Arkitekter
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ONSDAG 24 MARS

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering med kaffe och smörgås.

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter

Fredrik är affärsområdesansvarig stadsutveckling inom ÅWL 
Arkitekter sedan 2018, dessförinnan stadsutvecklingschef i Upplands 
Väsby kommun. Utveckling av effektiv samhällsbyggnadsprocess 
är något han brunnit för under hela sin kommunala verksamhet. 
Fredrik förekommer flitigt i samhällsbyggnadsdebatten, som talare, 
paneldeltagare och moderator.

09:05-09:35 EXPERTANFÖRANDE

Smart och digital samhällsbyggnadsprocess 2.0
• Senaste utvecklingen inom digitalisering av samhällsbyggnads-

processen och vad det innebär för offentlig och privat sektor
• Hur lyckas du med att effektivisera och digitalisera 

samhällsbyggnad på ett sätt som leder till ökad nytta? 
• Vilka krav ställs på verksamheten för att lyckas i övergången 

till en smart och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess?

Jenny Carlstedt
Ordförande
Geoforum och Digitaliseringsstrateg SWECO  

Jenny Carlstedt är ordförande i Geoforum och digitaliserings-
strateg på Sweco. Inom Sweco arbetar Jenny med digitalisering 
inom smarta städer och samhällen. Som en av Swecos IT-konsulter 
inom samhällsbyggnad har Jenny lång erfarenhet av att arbeta med  
information och IT-stöd för såväl privat som offentlig sektor. 

09:40-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Standardiserade data och nationell samverkan för en 
obruten digital samhällsbyggnadsprocess
• Så bryter vi ned regeringsuppdragen i aktiviteter för att 

säkerställa kvalitativ leverans 
• Hur vi samverkar med andra aktörer för att säkerställa ett 

framgångsrikt utvecklande av digital samhällbyggnadsprocess
• Så skapar vi en nationell digital infrastruktur för geodata för att 

möjliggöra en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Malin Klintborg 
Uppdragsledare Smartare Samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet 

Malin Klintborg är Lantmäteriets uppdragsledare för arbetet 
med en Smartare Samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet 
har regeringens uppdrag att i samverkan med andra leda 
digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Målbilden är en 
digitalt obruten process för ett ökat bostadsbyggande som är 
billigare, snabbare och med hög hållbarhet.

10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:40-11:10 PRAKTIKFALL

Digital strategi för samhällsbyggnad i den öppna och 
datadrivna kommunen
• Att ta ett samlat grepp kring digitaliserad samhällsbyggnad, 

smart stad och hållbar stadsutveckling
• Att utveckla informationsförsörjning och geodata på ett sätt 

som lägger grunden till en sömnlös samhällsbyggnadsprocess 
• AI, digital tvilling och IoT som resurs inom samhällsbyggad - 

så tillämpar du tekniken för största nytta 

Sascha Benes
Digitaliseringsstrateg stadsbyggnad
Örebro kommun 

 
Sascha Benes är samhällsplanerare och digitaliseringsstrateg inom 
samhällsbyggnadsprogrammet vid Örebro kommun där han jobbar 
med den digitala samhällsbyggnadsprocessen samt utvecklingen 
av Örebro som smart stad. Sascha berättar om deras lärprocess, 
både de motgångar och framgångar som de har gått igenom.

11:15-11:40 EXPERTANFÖRANDE

Digitala detaljplaner och översiktsplaner – så når du 
en	effektiv	övergång
• Detaljplaner i en ny digital infrastruktur för geodata – vilka är 

de kommande kraven?
• Digitala detaljplaner – hur kan digitaliseringen skapa nytta?
• Så förbereder du din organisation för digital omställning 
• Digital detaljplan och digital översiktsplan – ny vägledning

Christina Thulin
Handläggare
SKR 

Christina Thulin är handläggare på SKR och har en lång erfarenhet 
av arbete med frågor som samhällsbyggnad. Christina berättar 
om digital omställning av översiktsplaner och detaljplaner utifrån 
SKR´s nya vägledning.

11:45-12:20 PRAKTIKFALL

Så uppnår du bättre service och ökad kvalitet genom 
digitaliserade detaljplaner
• Hur du identifierar metod och tillämpning för digitalisering för 

att det ska leda till nytta
• Så hanterar du utmaningen med digitalisering av detaljplaner 

så att det blir till rätt kvalitet – det är inte snabbast som vinner
• Hur vi arbetar med ständig förbättring och innovation för att 

digitalisera till rätt kvalitet inom rimlig tid
• Drönare som resurs för att mäta fastighetsgränser 

Malin Sträng
Avdelningschef Kart 
och GIS
Värmdö kommun

Mikael Johansson 
Kundansvarig
VA-Utveckling

Malin är utbildad geolog vid Stockholms universitet och har 
över 25 års erfarenhet inom GIS och geodata från statlig, privat 
och kommunal verksamhet. Sedan 7 år tillbaka är Malin chef 
för Kart- och GIS avdelningen i Värmdö kommun. Mikael är 
systemleverantör med lång erfarenhet som förrättningslantmätare 
och geodatasamordnare på Lantmäteriet. Han har verkat inom 
delprojekt för Smartare Samhällsbyggnadsprocess.
 

12:20-13:20 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
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13:20-13:55 PRAKTIKFALL

Så skapar du ökad nytta och värde för invånarna genom 
innovation och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 
• Att utforma en digital strategi utifrån ett tydligt fokus på 

användarnytta och kvalitet
• Så skapar du en färdplan för digitalisering baserat på insikter 

om användarnas behov
• Så utvecklar du geodataförsörjningen för att förbättra 

beslutsunderlag och samverkan

Emma Ödeen 
Verksamhets- 
utvecklare
Östersunds  
kommun 

Torbjörn Rost 
Chef kart och lant-
mäteriavdelningen
Östersunds  
kommun 

Östersunds kommun har uppmärksammats för sitt målmedvetna 
arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Emma 
och Torbjörn berättar om digitaliseringsarbetet inom plan- och 
bygg samt geodata och kartområdet. 

14:00-14:45 PRAKTIKFALL

Digital omvandling i praktiken – så utvecklar du en 
effektiv	process	för	planering	och	byggande
• Presentation av effektiva metoder för att identifiera och 

utveckla en process för digitaliserad samhällsbyggnad
• Så tillämpar du parametrisk och generativ design i praktiken 
• Så identifierar du de tekniska förutsättningar som måste finnas 

på plats för att skapa en obruten informationskedja och process 

Agnes Sävenstedt
Medgrundare och VD Sverige
Innovation 360 Group

Andreas Huss 
Arkitekt och stadsplanerare Connected Socities
RISE 

Patrick Maskåll 
Verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering
Linköpings kommun 

Under anförandet får du ta del av Linköpings kommuns erfarenheter 
av implementering av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 
inom ramen för projektet DigiGrow. 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 utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. Utvecklingsarbetet sker med hjälp av ett digitalt testlabb 
som är inriktat på plan- och bygglovsprocessen. 

14:45-15:15 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:15-15:45 PRAKTIKFALL

Så når du en obruten samhällsbyggnadsprocess 
genom nya sätt att upphandla systemstöd
• Att gå från att förvalta system till att utveckla effektiva processer 

genom systemstöd
• Utmaningar med att kravställa och upphandla framtidens 

systemstöd
• Hur kommun och leverantör tillsammans kan utveckla plattformen

Angela Jarlenfors
Chef geografisk information/Digitalisering 
Botkyrka kommun 
   
Sanna Sparr Olivier 
Inhyrd projektledare
Botkyrka kommun och COO Agima Management 

Botkyrka kommun har som mål att samhällsbyggnadsprocessen 
ska vara digital 2025. För att nå målet krävs ett systemstöd för 
processens alla delar. Men att upphandla ett framtida läge kräver 
nytänkande kring upphandling och avtal. Angela och Sanna 
berättar hur de har tagit sig an utmaningen. 

15:50-16:35 PRAKTIKFALL

Att leda digital transformation – så lyckas du med 
förändringsledning som tar projekten i mål
• Hur organisera digitaliseringsprojekt som inkluderar alla 

berörda verksamhetsdelar och säkerställer en stabil framdrift?
• Hur bygger du upp kompetenser i organisationen för att driva 

digitala agendor?
• Hur leder du digitala transformationsprojekt mot att skapa 

värden och nytta?

Karolina Stenström
Chef 
Lantmäterienheten
Nacka kommun

Maria Melcher 
Bygglovschef
Nacka kommun 

Annie Nygård Stark
Gruppledare och 
GIS-samordnare
Nacka kommun

Nacka bygger stad och växer i snabb takt. Hur kommer Nacka 
kommuns arbete med digitaliserad samhällsbyggnadsprocess in 
i det arbetet? Vad kännetecknar ledarskapet och organisationen 
i en kommun som framgångsrikt nyttjar digitaliseringens 
möjligheter? Lyssna till spännande erfarenheter.

16:40- 17:05 EXPERTANFÖRANDE

AI	som	verktyg	för	en	effektivare	samhällsbyggnad	 
– så sparas tid och resurser
• Vad är en effektiv samhällsbyggnadsprocess?
• Varför är parametrisk design och AI viktiga verktyg?
• Så här fungerar verktygen idag och så här kan det se ut i morgon

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter 

ÅWL Arkitekter med Fredrik Drotte i spetsen samarbetar med 
Spacemaker för att vara i framkant av digitaliseringen av tidiga 
skeden. Med ÅWL Arkitekters långa erfarenhet och kunskap kring 
samhällsbyggnadsprocessen, hållbarhet och formande av städer 
och livsmiljöer kombinerat med Spacemakers framåtsyftande 
tekniska spetskompetens och AI-verktyg som bas, jobbar de 
båda för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande.

17:05-17:10 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING
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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 24 mars 2021 Stockholm
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream

Pris konferens
 På plats  Digitalt
Anmäl dig senast 12 februari 5.990 kr  4.990 kr
Anmäl dig senast 12 mars 6.790 kr  5.790 kr
Ordinarie pris  7.490 kr  6.490 kr

I konferenspriset på plats ingår frukost, kaffe, lunch och
dokumentation. I det digitala konferenspriset ingår dokumentation
och att du kan ta del av streamat material efteråt.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt
så betalar person 3, 4, 5 osv 4.990 kr exkl. moms per person
vid deltagande på plats och 3.990 kr per person vid deltagande
digitalt.

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

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 du skapar nytta 

 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  

 Välj om du vill delta digitalt eller på plats – nätverka säkert och 
diskutera egna utmaningar och utbyt erfarenheter med kollegor  
från hela Sverige

K
on

fe
re

ns
ko

d:
 O

FF
15

89

© Ability Partner 2021

DU KAN TA DEL AV KONFERENSEN PÅ PLATS I
STOCKHOLM ELLER DIGITALT VIA LIVESTREAM!

LÄS ME R PÅ VÅR HEMSIDA!

Konferensen fick 4,2 i snittbetyg vid förra tillfället!


