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UR INNEHÅLLET 
 Att driva verksamhetsutveckling och innovation genom digitalisering
 Strategier, modeller, processer och organisation för att ta vara på de digitala möjligheterna på bästa sätt
 Framgångsrik förändringsledning – vad krävs för att omsätta den digitala strategin i konkreta handlingsplaner  
 kopplade till strategiska verksamhetsmål och säkerställa verklig förändring
 Hur du samordnar och stödjer organisationens olika verksamheter och digitaliseringsinitiativ samt driver  
 övergripande projekt kring digitalisering
 Hur du driver förändringsprocesser för bästa verksamhetsnytta utifrån övergripande strategier och mål
 Så skapar du en högre digital mognad, kultur och ett lärande i organisationen som driver utveckling och innovation
 Hur du får digitalisering, juridik och verksamhet att samverka i transformationen

DIGITALISERING OCH DIGITAL  
TRANSFORMATION I OFFENTLIG  
SEKTOR 2022



PROGRAM 27 APRIL

08:30-09:00 SAMLING 

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Konferensens moderator inleder dagen. 

Louise	Callenberg	
Founder and CEO 
Callenberg	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 tech-kunskapsbolag 
och grundare av förändringsledningsutbildarna ARTS. Styrelseledamot 
för den digitala tjänsten Public Insight och förtroendevald 
styrelseledamot på Söderenergi AB.

09:10-09:50 SPECIELLT INBJUDEN

Hur kan organisationer inom offentlig sektor i högre 
grad tillgodogöra sig värdet med digitalisering?
• Varför är det viktigt att fokusera på den egna tolkningen av vilka 

värden digitalisering ska realisera?
• Varför är det viktigt att kunna förklara satsningen på digitalisering 

som meningsfull inom och utanför den egna organisationen?
• Behöver vi tänka om kring kompetens när vi digitaliserar?
• Vad avgör vilka kommuner och myndigheter som lyckas bäst 

med att driva digital transformation? 
 

Katarina	L	Gidlund
Professor och forskare inom digitalisering
Mittuniversitetet

Katarina L Gidlund är professor i informatik och digitaliseringsforskare. 
Hennes huvudfrågor är vem som gör och vad vi gör och vilken 
betydelse maktordningar har i sammanhanget. Katarina förestår en 
forskargrupp med ett trettiotal digitaliseringsforskare som fokuserar på 
olika digitaliseringsprocesser av lärande, av arkivering, av industriell 
produktion, av välfärdsarbete, av krishantering och av delaktighet i 
samhällsutveckling. Katarina har också olika positioner nationellt och 
internationellt inom det forskningsfält som handlar om digitalisering 
inom offentlig sektor såsom ledamot i SIDAs och Myndigheten för 
tillgängliga mediers vetenskapliga råd samt i det av Världsbanken 
nystartade The Global Influencer Panel. 

10:00-10:40 PRAKTIKFALL

Omsättning av digital strategi till konkreta handlings-
planer och strategiska verksamhetsmål som ger ökad 
kvalitet, ökad produktivitet och minskade kostnader
• Vikten av en styrmodell som skapar förutsättningar för en agil 

transformation för verksamhetsutveckling där digitalisering är en 
katalysator för att leva med en verklighet som ständigt förändras 

• Varför det är ledningens största uppgift att skapa förutsättningar 
för den digitala transformationen och säkerställa skalfördelar för 
hela verksamheten

• Hur vi arbetar med ett koncerntänk för att vidmakthålla 
transformation, skapa förutsättningar för digitala transformation 
samt säkerställa skalfördelar 

Monica	Skagne	
Kommunchef 
Växjö	kommun	

Monica Skagne är kommunchef i Växjö kommun sedan 2015. Hon 
blev 2012 utsedd till Sveriges mäktigaste IT person. Monica har 30 års 
erfarenhet av att leda utveckling och förändring i både små och stora 
nationella och internationella företag samt organisationer. Hon har 
arbetat med expansion, regression, och förändringsledning i branscher 
som IT, kommun, fastighet, detaljhandeln, hälsovård, finans/riskkapital 
och tillverkningsindustrin. Ett viktigt fokusområde för henne är att 
knyta digitalisering till kommunens verksamhetsutveckling. 

10:40-11:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:05-11:45 PRAKTIKFALL

Så kan du kombinera ett experimentellt och agilt 
arbetssätt med ansvar för en skattefinansierad 
verksamhet
• Vad är unikt för en offentlig verksamhet jämfört med ett privat 

företag vid digitalisering? 
• Våga utmana arbetssätt i en offentlig verksamhet för att hitta nya 

sätt att leverera tjänster
• Så har vi skapat ett team med verksamhet och IT för en lyckad 

digital transformation
• Hur du utgår från tjänsteperspektivet i förändringsprocessen

Petra	Bjernulf
Avdelningschef Verksamhetsutveckling och CIO
Trafikverket	

Petra Bjernulf leder förändringsarbete för ökad digital förmåga 
i Trafikverket. Petra har stor erfarenhet av arbete med digital 
transformation, affärsutveckling och förändringsledning. Hon 
har arbetat i ledande positioner som marknadschef, VD och 
affärsutvecklingschef/CDO och konsult i egen verksamhet. Mellan 
2001-2015 arbetade hon med digital transformation och processer för 
affärsutveckling inom MittMedia-koncernen. Idag arbetar hon med 
digital transformation som CIO på Trafikverket.
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Peter	Nordström	
Strateg	
Skatteverket	
	

Peter Nordström har lång erfarenhet av att arbeta med tjänster och 
digitalisering. Ett viktigt fokus för honom är att hitta nya vägar att 
skapa nyttiga tjänster och samarbeta med andra myndigheter för att 
komma fram till resultat. 

15:00-15:25 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:25-16:05 PRAKTIKFALL

Hur du driver förändringsledning för innovation och nya 
lösningar 
• Hur nya förväntningar hos medborgarna och ett snabbt 

föränderligt samhälle kräver digitalisering som är relevant för 
användare 

• Hur uppmuntran till disruptiva idéer genererar nya angreppssätt 
och driver förändring 

• Hur du försäkrar dig om att attrahera rätt kompetens genom att 
låta medarbetare få driva relevanta projekt

• Vikten av att arbeta utifrån och in med digitalisering för att uppnå 
mål och skapa digital välfärd

Tony	Mc	Carrick
Digitaliseringsstrateg
Södertälje	kommun	

Tony Mc Carrick har haft olika uppdrag genom åren. Det som är 
gemensamt för dessa är att driva förändringsprocesser som kan ge 
verksamheter förutsättningar att nå sina mål. Tony ser den största 
utmaningen framöver i att hitta koncept, modeller och strategier för att 
kunna klokt ta vara på möjligheter och möta utmaningar i ett uppkopplat 
och sammankopplat samhälle. Det uppkopplade och sammankopplade 
samhället bygger på ekosystem mellan IoT, AI, Öppna data och Publik 
Wifi. Tony har en bakgrund som lärare och skolledare, men har jobbar 
med digitaliserings frågor i olika sammanhang sedan 2010.

16:10-16:50 PRAKTIKFALL

Hur en lärandekultur i organisationen driver innovation 
och en framgångsrik digital transformation 
• Tekniken är inte problemet - det är viljan att förändra arbetssätt 

som är viktig för digitalisering
• Varför är det viktigt att skapa en lärandekultur som tillåter 

misslyckande för att lyckas med innovation och förändring?
• Hur du driver digitaliseringen framåt effektivt med små 

förändringar och sedan skalar upp

Christopher	Petersson
Digitaliseringsstrateg Stadsbyggnadsförvaltningen
Helsingborgs	stad	

Christopher Petersson driver utveckling inom digitalisering i 
Helsingborgs stad. Ett viktigt fokus för Christopher är att utveckla en 
innovations- och förändringskultur för lärande och som uppmuntrar 
medarbetare att ta hjälp av varandra när den egna kunskapen inte 
räcker till. Stor kompetens finns hos experter och utmaningen är att 
identifiera var deras insats behövs. Samarbete mellan förvaltningar, 
universitet, privata sektorn och andra myndigheter är en viktig 
framgångsfaktor för Helsingborgs stad. 

16:50-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

11:45-12:30 PRAKTIKFALL

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

transformationen?
• Hur skapar du en positiv förändringskultur?
• Vad krävs för att bli framgångsrik – våra erfarenheter?

Anna	Gärdin	
Framtidsdirektör, CIO/CDO, Avdelningschef 
digitaliseringsavdelningen 
Huddinge	kommun	

Anna Gärdin, har under de senaste 13 åren arbetat i ledande roller 
med verksamhetsutveckling med särskilt fokus på digitalisering. 
Hennes uppdrag har alltid omfattat krav på större förändringar och 
transformation.  Med lång ledarerfarenhet från Skatteverket samt 
kommunal verksamhet har Anna en mycket bred erfarenhet av den 
offentliga sektorns förutsättningar och de skillnader och likheter som 
råder mellan stat och kommun.

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Hur kan juridik, verksamhetsutveckling och IT samverka 
för effektiv digitalisering i offentlig sektor? 
• Vad kan vi göra inom digitalisering med tanke på GDPR och 

andra regelverk? 
• Hur bör regler om dataskydd, offentlighet och sekretess hanteras 

i praktiken?
• Hur kan du som jurist ge ett proaktivt stöd i ett 

digitaliseringsprojekt?

Erik	Janzon
Rättschef
Bolagsverket

Erik Janzon är rättschef på Bolagsverket och har tidigare varit 
rättschef på E-hälsomyndigheten. Dessförinnan har han arbetat på 
olika statliga myndigheter och varit sekreterare i den parlamentariskt 
sammansatta Integritetskommittén. 

14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och 
plattformar effektivisera digitaliseringen hos myndigheter
• Hur kan beslut och införande av digitala tjänster underlättas av 

samarbeten mellan myndigheter? 
• Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn 

till sekretess för data och andra juridiska ramverk? 
• Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten 

mellan myndigheter?  

Anna	Fors
Senior digital strateg
Försäkringskassan
	

Anna Fors driver frågor om digitala tjänster och digital transformation 
på Försäkringskassan. Agila metoder för utveckling och leverans 
av tjänster är ett viktigt fokusområde för henne. Samtidigt är 
informationssäkerhet vid utveckling av nya tjänster ett område som 
Anna ständigt återkommer till i sitt arbete. 
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1639

DIGITALISERING OCH DIGITAL TRANSFORMATION I OFFENTLIG SEKTOR 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Ta	del	av	goda	exempel	på	utvecklingsprocesser	och	förändringsledning	inom	digital	
transformation	
	 Lär	dig	mer	om	hur	du	organiserar	digitaliseringen	och	samverkar	mellan	IT,	Juridik	och	
verksamhet
	 Ta	del	av	strategier	och	agila	processer	för	en	effektiv	digitalisering	av	tjänster	med	
fokus	på	användarnytta
	 Lyssna	till	hur	du	omsätter	den	digitala	strategin	i	konkreta	handlingsplaner	kopplade	
till	strategiska	verksamhetsmål
	 Få	kunskap	om	hur	du	förankrar	digitaliseringsstrategin	i	hela	organisationen	och	
engagerar	medarbetarna	för	att	nå	målen
	 Ta	del	av	hur	samarbeten	mellan	myndigheter	underlättar	den	digitala	transformationen
	 Inspireras	kring	hur	du	tar	tillvara	den	fulla	potentialen	i	digitaliseringen	genom	rätt	
kompetens	och	en	lärandekultur	som	också	driver	utveckling	och	innovation
	 Välj	om	du	vill	delta	digitalt	eller	på	plats	–	nätverka	säkert	och	diskutera	egna	
utmaningar	och	utbyt	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	Sverige!

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 27 APRIL 2022 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen 
digitalt via livestream

 

 

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

Pris konferens i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 18 februari 6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 mars 6.990 kr  500 kr i rabatt
ordinarie	pris		 7.490	kr

Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast	5.490 kr per	person.

Pris konferens digitalt
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan  
ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 18 februari 5.990 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 mars 6.490 kr  500 kr i rabatt
ordinarie	pris		 6.990	kr

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


