
Region Västerbotten bjuder tillsammans med SKL in till en endagskonferens kring förutsättningarna för att 
uppnå bättre välfärd genom digitalisering.

För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi utveckla och effektivisera välfärden. Digitalisering är 
den viktigaste förändringsfaktorn i samhället – och här måste vi bli ännu bättre på att jobba tillsammans.

Konferensen riktar sig till dig  som är beslutsfattare, verksamhetsansvarig och ledande tjänsteperson inom 
region, kommuner och landsting.

Program hittar du på nästa sida!

Anna Pettersson
regiondirektör
Region Västerbotten

Klicka här för att anmäla dig senast den 1 mars 2017!

Välkommen till Skellefteå 29 mars 2017

Tillsammans för en smartare 
välfärd genom digitalisering

Vid  frågor kontakta: 
Andreas Skog
projektledare med ansvar för digital kompetens 
Region Västerbotten
073-819 08 63
andreas.skog@regionvasterbotten.se

https://docs.google.com/a/regionvasterbotten.se/forms/d/e/1FAIpQLSfpGMA0LWGzRrXuj5pXAkxvvopV8xiJ0NdakVZ74RQPmBj6lQ/viewform


Program 29 mars 2017
9.00  Kaffe och registrering

9.30  Välkommen
 Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

   Digitalt först i det offentliga Sverige
 Videohälsning från Ardalan Shekarabi, civilminister, finansdepartemenetet

 Tillsammans för en smartare välfärd – kommuner, landsting och regioner behöver 
 kraftsamla och kan göra mer gemensamt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter
 Per Mosseby och Åsa Zetterberg, avdelningen för digitalisering, SKL
 Johan Assarsson, VD, Inera och Olof Molander, SKL Kommentus

 Leda digital förändring, Västerås kommun
 Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande, Västerås kommun

   Leda digital förändring, Skellefteå kommun
 Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå Kommun

12.00  Lunch

  Leda digital förändring, Västerbottens läns landsting
 Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
 
 Reflektion

 Digital Transformation i praktiken 
 – processer och tankesätt för att skapa hållbar förändring
 Kalle Jegers, Head of Research & Insights, Hello Future

  Fika

 Tillsammans för en smartare välfärd
 Rundabordssamtal. Vilka behov finns i Västerbotten? 
 Vad bör vi agera gemensamt kring och göra nationella satsningar på?
 Per Mosseby och Åsa Zetterberg, avdelningen för digitalisering, SKL
 Johan Assarsson, VD, Inera och Olof Molander, SKL Kommentus

 Temaförslag: Vård och hälsa - Skola och lärande - Tillväxt och samhällsbyggnad -
 Integration och arbete - Demokrati och delaktighet - Grundläggande förutsättningar

 Hur går vi vidare i det Digitala Västerbotten?
 Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten

17.30  Middag med källkritik
 “Jag skiter i om det är fejk - det är för jävligt ändå”
 Jack Werner, journalist författare och podcastproducent

19.30  Avslut


