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UR INNEHÅLLET 
 Erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar som du möter vid digitalisering och digital transformation
 Strategier, ledning och styrning för att nå den fulla potentialen av digitalisering och AI
 Hur du sätter tydliga mål för utvecklingsprojekt och hittar genvägar för er digitalisering
 Att driva digital transformation för att uppnå en hållbar omställning av samhället
 Hur du skapar en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet med digitalisering
 Att driva verksamhetsutveckling och innovation genom digitalisering och lärandekultur
 Framgångsrik förändringsledning genom samarbete och delad kunskap för datadriven innovation och utveckling
 Att driva en uthållig strategi och öka takten i den digitala transformationen

PANELSAMTAL 
 Hur kan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter öka takten i digitaliseringen?

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL

Conny Björnehall 
RISE Research In-
stitutes of Sweden

Joakim Jarnryd
Region Stockholm

Ruth Laporte
Region Stockholm

Jonas Södergren
Arbetsförmed-

lingen

Maria Dalhage
NOSAD - Network 
Open Source and 

Data

Jenny Aurell
Lunds kommun

Petter Mellander
 Malmö stad

Josefin Lassinantti
DIGG  

– Myndigheten för 
digital förvaltning

Johan Hedberg 
Upplands-Bro 

kommun

Mikael Österlund
 eSamverkans-
programmet
Pensions- 

myndigheten

Linda Lindström
 eSamverkans-
programmet

Moderator
Louise Callenberg 
Callenberg ARTS 

ATT LYCKAS MED

DIGITALISERING & 
TRANSFORMATION
I OFFENTLIG SEKTOR 2023  
Strategier, ledning och styrning för att nå den fulla potentialen  
av digitalisering och AI
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PROGRAM 25 APRIL

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.

Louise Callenberg
VD, Singula och 
grundare, ARTS 

Louise Callenberg är teolog och en av Sveriges ledande rådgivare 
inom AI etik, digital transformation och innovationsledning i 
offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Hon är expert inom 
styrning, strategi och ledarskap för digital transformation och 
hållbar utveckling med över 15 års chefsuppdrag och ledarpraktik 
från samtliga sektorer. Louise har erfarenhet av nationell styrning 
och policyutveckling kring digital utveckling och har varit expert 
inom regeringsuppdrag kring främjande av AI i offentlig sektor. 
Tidigare chef för digital samverkan och förnyelse på Sveriges 
kommuner och regioner, chef smart verksamhetsutveckling och 
förvaltning på Stockholm stad samt som generalsekreterare 
och kanslichef inom ideell sektor. Idag är hon rådgivare till 
nationella och internationella organisationer, VD för ett nystartat 
techkunskapsbolag och grundare av förändringsledningsutbildarna 
ARTS. Styrelseledamot för den digitala tjänsten Public Insight och 
förtroendevald styrelseledamot på Söderenergi AB.

09:10-09:50 SPECIELLT INBJUDEN TALARE 

Twin transition – hur kan Sverige lyckas med digital 
transformation och uppnå en hållbar omställning av 
samhället? 
• Så är den hållbara omställningen beroende av den digitala 
digitala transformationen 

• Varför halkar Sveriges kommuner, regioner och myndigheter 
efter omvärlden i den digitala transformationen? 

• Hur samarbete och delning av data mellan kommuner, regioner 
och myndigheter skapar möjligheter att uppnå målen med digital 
transformation och hållbar omställning

• Hur kan offentliga verksamheter sätta mål och leda arbetet med 
den digitala transformationen? 

Conny Björnehall 
Focus Area Leader Digitalization Public Sector
RISE Research Institutes of Sweden

Conny Björnehall leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig 
sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela 
RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och 
miljöer. Conny fokuserar på tjänster som Digitalisering, Digital 
transformation, hållbarhet, Digital etik, cybersäkerhet, uppkopplade 
enheter , smarta värdekedjor, smart hårdvara, sensorer, 
datainsamling, dataanalys och big data.

10:00-10:40 PRAKTIKFALL 

Hur struktur, tydlighet och smarthet ger en lyckad 
digitalisering  
• Hur viktigt det är att sätta rätt riktning och skapa rätt 
förutsättningar för att investeringar i digital utveckling ska ge 
resultat

• Så skapar du synergieffekter och ökad förståelse mellan 
förvaltning, utveckling, verksamhet och IT

• Så hittar du genvägar i digitaliseringen som sparar både tid och 
pengar - exempel från Region Stockholm

• Betydelsen av att förstå varför verksamheten finns och utgå från 
ett medborgarfokus för en lyckad digitalisering 

• Vikten av att utveckla i små leveranser, inte vara rädd för att göra 
fel och utvecklas medan man utvecklar

Joakim Jarnryd
Chef Strategisk Digitalisering
Region Stockholm

Joakim Jarnryd började arbeta med digitaliseringsfrågor i början på 
90-talet i statlig verksamhet. Han har jobbat på Försäkringskassan 
i 17 år och har där både i roll som projektledare och projektägare 
och varit med om att ta fram ärendehanteringssystem, 
automatiserad handläggning för föräldraförmåner, sjukpenning, 
tandvård och aktivitetsstöd. Joakim arbetar idag som chef inom 
Region Stockholm på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och 
ansvarar bland annat för digitaliseringsarbetet och samordningen 
med INERA. 

Ruth Laporte
Förändringsledare digitalisering på Region Stockholm
Region Stockholm

Ruth Laporte har arbetat med förändrings och digitaliseringsresa 
sedan på 90-talet bl.a. Teliasonera. Ruth vill göra det enkelt 
för organisationer att genomföra sin förändrings och 
digitaliseringsresa. Ruth arbetar med en mängd digitala lösningar 
och verktyg inom fokuserade områden, där digital kompetens 
gör mest nytta. Automatisera bort manuella rutiner och 
effektivisera med RPA och AI. Använder Lowcode plattform för att 
implementera nya initiativ i befintliga system.

10:40-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:00-11:40 PRAKTIKFALL 

Kundfokuserad digitalisering av Arbetsförmedlingen  
– för en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet
• Så kan nya processer och arbetssätt möta det ökade behovet av 
tjänster och förbättra kundupplevelsen?  

• Hur kan smart teknik frigöra tid för att bättre effektivitet i 
tjänsterna till arbetssökande och arbetsgivare?  

• Hur delning av kunskap ökar takten i den digitala 
transformationen av offentlig sektor 

Jonas Södergren
Tekniskt ansvarig Jobtech Development 
Arbetsförmedlingen

Jonas Södergren arbetar med utveckling och IT-arkitektur och 
ansvarar för Arbetsförmedlingens Jobtechsatsning. Han är en 
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av Sveriges mesta förespråkare för open source och är en av 
initiativtagarna till NOSAD. Jonas fokuserar på att bygga öppna 
system.

Maria Dalhage
Projektledare
Community Manager NOSAD  
– Network Open Source and Data

Maria har i ledande roller arbetat med digitalisering i 15 år. Hennes 
erfarenheter kommer från olika sektorer som e-hälsa, e-handel, 
arbetsmarknad och försvar. Centralt för digitaliseringen är data, 
och därför har hennes arbete de senaste åren fokuserat på 
offentlig-privat samverkan inom datadelning och öppen källkod.

11:50-12:30 PRAKTIKFALL  
Kollegialt lärande och förändrad kultur som driver den 
digitala transformationen 
• Hur sänker du tröskeln för att ta dig an digital utveckling?  
• Hur inspirerar du fler att arbeta utforskande och digitalt?
• Hur använder du potentialen och energin hos 
digitaliseringshjältarna för att driva utvecklingen framåt?

Jenny Aurell
Förändringsledning, Digitalisering, IT, Kommunikation
Lunds kommun

Jenny Aurell har lång erfarenhet av att leda digitalisering i 
offentlig verksamhet. Idag jobbar hon med digitalisering och 
förändringsledning i Lunds kommun. Tidigare har Jenny arbetat 
med att leda digital transformation i Region Skåne och Malmö 
stad. Jenny gillar att testa nytt och inspirera andra att våga göra 
annorlunda. Hennes utvecklingsfokus är människor, beteenden 
och kommunikation.

Petter Mellander
Change leader
Malmö stad

Petter Mellander har en bakgrund inom privat sektor där 
han bland annat arbetat på designföretaget Ustwo och 
utbildningsföretaget Hyper Island. Idag arbetar Petter som 
förändringsledare och är en av drivkrafterna i Malmö stads 
digitalisering. Petter ser kulturella mönster i organisationer och 
jobbar konkret med att skapa en mer tillåtande, lärande och 
utvecklande kultur.

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 PANELSAMTAL 

Hur kan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter 
öka takten i digitaliseringen?
• Vilket ledarskap i verksamheten krävs för att öka takten i den 
digitala transformationen? 

• Hur försäkrar vi oss om en finansiering av den digitala 
transformationen i offentlig sektor? 

• Är lagstiftningen som reglerar utbyte och användning av data 
en begränsning för digitaliseringen? 

• Hur kan ny teknik och effektivare användning av data driva den 
digitala transformationen framåt? 

Jenny Aurell
Förändringsledning, Digitalisering, IT, Kommunikation
Lunds kommun

Joakim Jarnryd
Chef Strategisk Digitalisering
Region Stockholm

Josefin Lassinantti
Specialist Öppna Data | Digital utveckling
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

14:20-15:00 EXPERTANFÖRANDE  

Hur kan samarbete och delad kunskap skapa datadriven 
innovation och utveckling av Sverige?
• Hur kan kommuner, myndigheter och regioner bättre utnyttja 
data för utveckling med AI, API: er och källkod? 

• Hur kan offentlig verksamhet skapa nya tjänster genom att dela 
data på ett säkert sätt? 

• Hur kan en öppen tillgång till data ge bättre beslut och en mer 
hållbar utveckling i offentlig verksamhet?  

• Hur kan vi dela data och samtidigt ta hänsyn till GDPR och 
andra regelverk? 

Josefin Lassinantti
Specialist Öppna Data, Digital utveckling
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Josefin Lassinantti är specialist inom öppna data och datadriven 
innovation. Hon arbetar med att främja tillgängliggörande 
av öppna data från offentlig förvaltning genom att stödja 
offentliga organisationer i denna process, samt med att främja 
användningen av öppna data i samhället i syfte att skapa reell 
samhällsnytta. En viktig del i detta arbete är att driva utvecklingen 
av Sveriges dataportal (dataportal.se) i samverkan med andra 
offentliga aktörer och aktörer som ser data som en strategisk 
resurs för att möta Sveriges samhällsutmaningar. 

15:00-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
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15:20-16:00 PRAKTIKFALL

Hur du driver en uthållig strategi för att  
lyckas med digitalisering och digital  
transformation
• Vilken mobilisering krävs för att driva digitalisering på riktigt? 
• Vilka är de vanligaste utmaningar och fallgropar i den digitala 
transformationen?

• Hur skapar du en positiv förändringskultur?

Johan Hedberg
Digitaliserings- och IT-chef
Upplands-Bro kommun
 

Upplands-Bro var finalist till Sveriges digitaliseringskommun 2021 
på kvalitetsmässan. Till Sveriges digitaliseringskommun utses den 
kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens 
möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och 
kommunen som helhet. Kommunen är först i världen med att 
använda AI-roboten Tengai som ett verktyg i arbetet med fördomsfri 
rekrytering. Sparksapp.se är en digital plattform för barn på 10-16 
år som Upplands-Bro är pilotkommun för. Det långsiktiga arbetet 
med digitalisering och innovation i verksamheterna gjorde att 
kommunen snabbt kunde växla upp när pandemin slog till. Enligt 
Johan Hedberg är den stora bredden av digitala tjänster som har 
lanserats på kort tid en anledning till att Upplands-Bro nominerades 
till Sveriges digitaliseringskommun. Johan nämner också att 
pandemin ledde till ett rejält utvecklingssprång, som man kommer 
att bygga vidare på framåt.

16:05-16:45 EXPERTANFÖRANDE 

Hur får du ut den fulla potentialen av AI och nya
IT-verktyg i den digitala transformationen?
• Vilka möjligheter ger ny teknik som AI och andra ny lösningar 
för nya innovativa arbetssätt och beslutsprocesser? 

• Hur skapar du en datadriven utveckling av tjänster? 
• Innovativ digitalisering med AI och andra verktyg med hänsyn 
till de juridiska regelverken?  

• Vilka juridiska frågor behöver du ha koll på när du förändrar 
arbetsprocesser med digitalisering?

Mikael Österlund  
Digital strateg och arkitekt
eSamverkansprogrammet
Pensionsmyndigheten

Linda Lindström
Jurist
eSamverkansprogrammet,

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 34 
myndigheter. En viktig del av verksamheten handlar om att samla 
kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att 
ta fram vägledningar, rekommendationer eller checklistor som 
skapar nytta för medlemmarna.

16:45-16:55 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen. 

16:55 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att 
lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa 
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 
100% nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

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

ATT LYCKAS MED

DIGITALISERING & TRANSFORMATION
I OFFENTLIG SEKTOR 2023  
KONFERENS 25 APRIL | PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT

 NOMINERAD  TILL ÅRETS  DIGITALISERINGS- KOMMUN 2021

Citat från tidigare deltagare

”Tycker det var väldigt bra, tydligt och bra talare”
 

”Intressanta föreläsningar, bra spridning på och upplägg av föredragshållare”
 

”Inspirerande och duktiga föreläsare. Innehållet känns  
aktuellt och är något alla jobbar med”
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av strategier och hur andra jobbar med ledning och styrning för att nå 
den fulla potentialen av digitalisering och AI

 Få kunskap om hur digital transformation driver en hållbar omställning av 
samhället

 Inspireras till hur du hittar genvägar och ökar takten i digitaliseringen

 Ta del av hur du skapar en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet med 
digitalisering

 Lär dig mer om framgångsrik förändringsledning genom samarbete och delad 
kunskap för datadriven innovation och utveckling

 Skapa en högre digital mognad, kultur och ett lärande i organisationen som 
driver utveckling och innovation framåt

 Ta del av hur en uthållig strategi ökar takten i den digitala transformationen

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

Konferenskod: OFF1733

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 25 april 2023  

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 24  februari 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 14 april 7.790 kr          700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

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


