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ANMÄL DIG NU! 

Samverkan vår framgång
Digitala Västerbotten bjuder in till en heldag med fokus  
på verksamhetsutveckling och transformation i ljuset av  
digitaliseringens möjligheter.

TORSDAG 21 NOVEMBER 2019 KL 9.30–16.00 
FIKA FRÅN 09.00 NORRLANDSOPERAN
Konferensavgift är 1000 kr. Deltagare anställda i Västerbottens  
kommuner och medlemmar i Dataföreningen i Umeå sponsras med  
500 kr, förtroendevalda anmälda till Beslutsfattarseminariet deltar gratis.

9.30 Inledning
Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten  
moderator Andreas Skog, samordnare digitalisering, Region Västerbotten

Gemensamt
Klara välfärden! 
Videohälsning från Anders Ygeman, digitaliseringsminister

Att leda digital transformation
Marie Andervin, Digital Transformation Enabler

Så skapar vi digitalt engagemang
Anna Palmgren och Antonia Trollmåne Digitalt Engagemang,  
Arbetsförmedlingen

Strategi för utveckling i en digital tid
Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan, SKL

Digital utveckling i ett västerbottensperspektiv
Panelsamtal med Marie Larsson, chef kvalitet och förnyelse, Skellefteå  
kommun. Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun.  
Andreas Lundqvist, digital strateg, Storumans kommun.

11.45 Parallella pass med seminarier
Digitalt först i Umeå kommun
Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun

Den digitala medarbetaren
Åsa Hedlund, lönechef och Karin Wikgren, utvecklingsledare,  
Skellefteå kommun

AI i praktien – från Buzz till verkstad

Jonas Dahlberg, Sales Manager Data & Artificial Intelligence, Microsoft

14.45 Gemensamt
Revolutionera din bransch!
Samuel Holmström, vd, Lundqvist Trävaror

Revolutionera din kommun!
Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun  
Katarina L Gidlund, digitalseringsforskare vid Mittuniversitetet

Framtidens Digitala Västerbotten
Panel med politiker, företagare och offentlig sektor

16.00 Slut
Konferensen arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med  
Umeå kommun, Dataföreningen i Umeå och Sveriges kommuner och Landsting.

ANMÄL DIG NU!
Konferensen webbsänds på regionvasterbotten.se/direkt

Marie Andervin

Anna Palmgren

Rickard Carstedt 

Louise Callenberg

Anders Ygeman

 Klick!

Thomas Molén

Andreas Lundqvist

Jonas Dahlberg

Samuel Holmström

https://forms.gle/LDkeeLYVj9d9x33eA
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Kl 11.45 – 14.30
Hur tar vi nästa steg  
för att transformera  
vår verksamhet? 
I samarbete med SKL har vi glädjen att erbjuda dig som är 
beslutsfattare ett sammanhållet pass från 11.45–14.30  
på temat beslutsfattares strategiska kompetens. 

Seminariet syftar till att öka beslutsfattares kraft att leda 
och styra digital transformation samt att leda och styra i den 
digitala vardagen för en smartare välfärd.

Vi fokuserar på områdena:

• Ledning styrning och organisation

• Utveckling och innovation

..och ställer oss frågorna:

• Hur blir digitaliseringen en del i styrningen?

• Ska vi digitaliseras eller vara med och digitalisera?

• Varför kan vi inte och bör inte lösa allt själva?

Medverkande: 

Katarina Lindblad Gidlund 
professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet

Anders Nordh 
projektledare SKL 

Edward Andersson 
konsult
 

Mer detaljer framgår i riktad inbjudan

 

      BESLUTSFATTARSEMINARIET 

Katarina L Gidlund

Anders Nordh

 Klick!

     RESTAURANG ELEKTRA, NORRLANDSOPERAN

ANMÄL DIG NU!

Edward Andersson

https://forms.gle/LDkeeLYVj9d9x33eA
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Goda exempel på  
verksamhetsutveckling  
och innovativa arbetsätt 
I våra valbara seminarier väljer du att fördjupa dig och får  
möjlighet att ställa dina frågor till föredragshållarna.  
Du kan välja ett seminarium kl 11.45, kl 13.00 och kl 13.45
Seminariespåret genomförs med mikrofon och hörlurar i så kallade 
”tysta möten” om ca 20 personer i varje.

Antalet platser är begränsat så det gäller att välja så snabbt som möjligt 
för att kunna erbjudas det du är mest intresserad av. Alla som är anmäl-
da till konferensen kommer också att få anmälningslänken via e-post 1 
november. 

Tre valbara miniseminarier
På följande sidor presenterar vi de varbara seminarierna. 
Gör dina val i din anmälan.

 VALBARA MINISEMINARIER

 Klick!ANMÄL DIG NU!

 FOAJÉN OCH STORA SCENEN, NORRLANDSOPERAN

https://forms.gle/LDkeeLYVj9d9x33eA


FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT 

Digitalt först i Umeå kommun 
Vi behöver arbeta långsiktigt mot strategiska mål, vi behöver också kunna förändra oss snabbt  
när omvärlden förändras. Hur säkerställer vi att vi prioriterar det som ger mest nytta och hur  
kan digitaliseringen bidra till att Umeå som plats blir ännu mera attraktivt för invånarna? 

Thomas Molén, chief digital officer, Umeå kommun

AUTOMATION OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Ett första steg mot att använda AI 
Hur kommer man igång med AI? I detta seminarium ges idéer på hur man kan påbörja sin  
AI-resa vare sig man kommer att köpa in färdiga AI-lösningar eller utveckla egna AI-lösningar. 

Thomas Kvist, projektledare, Region Västerbotten

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT 

Skellefteå kommun  
– från regelstyrd myndighet till medspelare

När resurser minskar behöver kommunens uppdrag omprövas. Hur gör vi det tillsammans? 

Marie Larsson, chef kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT

Den lilla kommunens resa från vision till att skapa nytta
Vännäs kommuns nystartade digitaliseringsteam berättar om kommunens digitala agenda, bjuder 
på reflektioner och utmaningar inför framtiden samt ger exempel på vad som gjorts inom verksam-
heterna. 

Vännäs digitaliseringsteam

HÅLLBAR SERVICE

Den levande landsbygden – eller?
Vad händer med landsbygden om digitaliseringen inte hänger med? Tillväxtverket har  
tillsammans med Sweco tagit fram fyra scenarier för landsbygden år 2037 som visar vikten av  
digitalisering av lokal service. 

Ida Bodén, dataanlytiker och digitaliseringsstrateg, Dizparc AB. På uppdrag av Tillväxtverket.

TEKNIK ARKITEKTUR, SÄKERHET

IT-arkitektur behövs för att klara digitaliseringen
Arkitektur används som ett beslutsunderlag i många branscher, men hur är det med koncern-  
arkitektur som ett verktyg för att klara digitalisering? Seminariet är enklare överflygning för dig som 
vill förstå lite mer kring vad arkitektur är, hur det används samt vilken form av nationell samverkan 
regioner och kommuner kan delta i. 

Svante Drugge, it-arkitekt, Umeå kommun

INNOVATION

Hur vi använder Augmented Reality  
för att öka engagemang och konvertering 

Handla.io berättar om hur de använder förstärkt verklighet, AR, inom retail och besöksmål för att 
engagera besökare och konvertera dem till kunder. 

Tommy Eriksson, vd, Handla.io

SAMVERKAN OCH KOMPETENS 

Ineras nya erbjudande till kommunerna 
Sveriges kommuner är nya delägare i Inera. Det innebär ny kapacitet för utveckling av digitala 
lösningar och tjänster. När fler kan ta del av nationell infrastruktur, arkitektur och standarder öppnas 
nya möjligheter för till exempel skola, socialtjänst och kommunal vård och omsorg. Seminariet 
presenterar Ineras samlade erbjudande till kommunerna som nu arbetas fram. 

Linda Benedicto, strateg, Inera
Lars Eriksson, e-samordnare, projektledare, Region Västerbotten

11.45 – miniseminarium
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AUTOMATION OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Den digitala medarbetaren 
Skellefteå kommuns resa mot en digital medarbetare. Var började vi? Varför valde vi det processer  
som vi gjorde? Hur har en digital medarbetare påverkat oss? Lärdomar? Hur ser framtiden ut? 

Åsa Hedlund, lönechef, Skellefteå kommun
Karin Wikgren, utvecklingsledare, Skellefteå kommun

AUTOMATION OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Från närvarokontroll till närvarande lärande 
Test av AI inom gymnasieskolan. Ett projekt med bla. ansiktsinkänning för att förenkla närvaro- 
registrering för lärare. Datainspektionen granskade projektet och Skellefteå kommun blev  
första kommun i Sverige som har blivit dömd utifrån GDPR.

Tommy Lindmark, it-strateg, gymnasiekontoret Skellefteå kommun

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT

4 skillnader mellan små och stora företag
Vad innebär egentligen digital förändring och digitala arbetssätt för små och medelstora företag?  
Kan samma arbetssätt och metoder användas där som i de stora organisationerna? Hör Digitaliserings-
coachen Mattias berätta om 4 viktiga skillnader han lärt sig under arbetet med bl.a. Digilyft.  

Mattias Lindberg, digitaliseringscoachen, Dizparc

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT

På vilket sätt skapar den Digitala Arbetsplatsen  
– Office 365 nytta för Örnsköldsviks kommun 

2017 beslutade Örnsköldsviks kommun att införa den Digitala Arbetsplatsen. Office 365 med  
en moln-hybrid installation var en viktigt byggsten. Men hur har vi lyckats skapa nytta? Innovera  
nya arbetssätt? Breddinföra? Dennis Moström huvudprojektledare berättar tricken.

Dennis Moström, it-strateg, kommunledningsförvaltningen/utvecklingsavdelningen Ö-viks kommun

HÅLLBAR SERVICE

Smart teknik inom hemtjänst och hemsjukvård
Hur kan smart teknik och digitalisering appliceras på hemtjänst och hemsjukvård?  
Praktiska exempel från länet och Norden. 

Andreas Lundqvist, digitaliseringsstrateg, Storumans kommun

TEKNIK ARKITEKTUR, SÄKERHET

Digital infrastruktur för framtiden
Vår möjlighet till uppkoppling blir allt mer livsavgörande för att vår vardag ska fungera. Nät som  
bygger på sund robusthet och hög säkerhet är för många en självklarhet, men i praktiken så skiljer  
sig detta mellan olika nät och accessförbindelser. Seminariet tar upp de initiativ som bland annat  
Bredbandsforum har tagit för att kvalitetssäkra och tydliggöra nätens kvalitet och robusthet.  

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef, Stadsnätsföreningen

INNOVATION

Innovera eller dö!  
En resa med hjärta mod och intellektuell lathet i bagaget

En personlig reflektion över innovationens vikt i utvecklingen – inte bara digitalt – utifrån historiska 
händelser, personliga möten och kärlek till strävan och förändring kryddat med en omåttlig lathet.

Per Dinborn, verksamhetsstrateg, Skellefteå kommun

SAMVERKAN OCH KOMPETENS

Förstå förankra förändra
Inera tillsammans med Region Västerbotten driver ett pilotprojekt för att stödja användningen  
av e-tjänster i Västerbottens kommuner. Vi berättar om hur vi kommer att använda olika metoder  
för förändringsarbetet under 2020. 

Pia Jonsson, förändringsledare och samordnare för tillgänglighet, Inera
Kaj Backman, samordnare digitalisering, projektledare, Region Västerbotten

13.00 – miniseminarium
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AUTOMATION OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS 

AI i praktiken 
Artificiell Intelligens har vi alla hört talas om. Under sessionen kommer Jonas och Elin från  
Microsoft att introducera teknikområdet AI/Analys och visa på hur du använder AI i praktiken.  
En session späckad med live-demos och praktikfall från verkligheten. 

Jonas Dahlberg, Sales Manager Data & AI,  Microsoft
Elin Tyni, trainee

AUTOMATION OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS

Första stegen för att automatisera kommunala processer
Lena och Karin diskuterar hur små och stora kommuner kan tänka kring automatisering.  
Vilka är de första stegen och hur kan kommunerna samverka? 

Lena Mikaelsson, e-tjänstesamordnare/projektmedarbetare DIGAD, Vilhemina kommun
Karin Wikgren, utvecklingsledare, Skellefteå kommun

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT

Att leda digital förändring –  
bibliotekens resa mot ”Digitalt Först”

Hur transformerar vi en verksamhet genom det digitala ledarskapet? Goda exempel från  
”Digitalt först” i Västerbotten där 15 bibliotekschefer utbildas i att leda digital förändring. 

Marie Andervin, transformatör, grundare DigJourney och författare
Jenny Lindmark, utvecklingsledare bibliotek, Region Västerbotten

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH ÄNDRADE ARBETSSÄTT

Innovationsvänlig upphandling 
 – digitalt verktyg för personer i behov av kognitivt stöd

Skellefteå kommun har genomfört en CoCreation workshop tillsammans med invånare med erfaren-
het av att möta svårigheter i vardagen samt medarbetare och företag. Resultatet blev till underlag vid 
en kommande innovationsvänlig funktionsupphandling men resan dit har inte varit lätt.  

Carina Norman, verksamhetsutvecklare socialkontoret, Skellefteå kommun
Madeleine Wigenstam, chef för verksamhetsstöd och utveckling, Skellefteå kommun

HÅLLBAR SERVICE

Digital plattform  
för samordning av transporter i glesbygd 

Predictive Movement är en digital plattform som ska skapa samordning av transporter. Ledig kapacitet 
tas tillvara, möjlig efterfrågan skapar ett utbud. Predictive Movement utvecklas ur ett landsbygds- 
perspektiv och första fokus är varuleveranser. 

Johanna Lindberg, doktorand LTU, projektledare, centrum för distansöverbryggande teknik

TEKNIK ARKITEKTUR, SÄKERHET 

IoT för digitalisering av smarta regioner  
Seminariet kommer att beskriva sakernas internet som teknik för att digitalisera våra framtida  
samhällen, dess möjligheter och hot. Arbete som pågår inom två projekt SSiO (https://ssio.se)  
och iVO (https://iotsverige.se/skelleftea-kommun/) kommer att presenteras. 

Christer Åhlund, professor, Luleå tekniska högskola

INNOVATION

Medborgardriven verksamhetsutveckling 
Hur kan man använda IoT och sensorer för att skapa medborgardialog i en kommun? Vi kommer 
att ge exempel på hur Norsjö kommun har använt sensorer för att skapa mervärde till kommunens 
medborgare.

Ulf Hedestig/Mikael Söderström, universitetslektor, Informatik Umeå universitet

SAMVERKAN OCH KOMPETENS

Digitalisering + demokrati = digital delaktighet
Ett seminarium med fokus på digitalisering utifrån ett demokratiperspektiv och vilken roll  
biblioteken spelar i den digitala utvecklingen. 

Rebecca Eriksson, samordnare digitalisering, projektledare, Region Västerbotten
Jon Fällström, IKT pedagog Umeå stadsbibliotek, Umeå kommun

13.45 – miniseminarium
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