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Välkommen till
eFörvaltningsdagarna 2013!

Må vinden blåsa oss till rätt hamn! 
“Om du inte vet vilken hamn du styr mot spelar det 
ingen roll hur hårt vindarna blåser” är ett gammalt kärt 
uttryck som försöker ge oss en bild av vikten av att 
sätta upp och följa mål. 
  Det talas mycket om e-förvaltning och framtidens  
e-medborgare på såväl det nationella som det inter-
nationella planet. I oktober 2011 presenterade Närings-
departementet “It i människans tjänst - en digital 
agenda för Sverige”. Den digitala agendan kan sägas 
vara en visionär vägledning för framtiden och målen 
man från regeringens sida vill uppnå, helst idag. Det 
har gått ett par år sedan agendan presenterades och 
nu är framtiden här.  
  Så, var står vi idag och hur ska vi fortsätta arbetet för 
att Sverige ska bli bäst på att använda digitali-
seringens möjligheter? Detta och mycket 
annat som tar dig ytterligare en bit på 
resan vill vi kunna ge dig svar på när du 
besöker årets eFörvaltningsdagar. 
Målen är satta, en hel del är gjort 
men mycket återstår att göra.
 
För fjärde året i rad arrangeras 
eFörvaltningsdagarna. Vi kan se 
hur mötesplatsen har utvecklats från 
år till år och är glada över att så många 
av er har gjort eFörvaltningsdagarna till er 
årliga mötesplats. Med utgångspunkt i de 
mål och strategier för svensk e-förvaltning som 
redan finns har årets programråd haft för ögonen att 
erbjuda dig en konferens som tar dig till nästa nivå.

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför eFörvaltningsdagarna 2013!
Claes Bengtsson, Affärsutvecklare, Knowit • Gerd Carlsson, Key Account Manager, Posten Meddelande AB • Torbjörn  
Cederholm, Konsult, TC Projects Matter • Gunilla Dyrhage Cederqvist, Verksamhetsområdeschef Självbetjäning, Försäkring-
skassan • Mathias Ekman, CTO, Softronic • Lars-Göran Fröjd, VD, Virtual Management • Niklas Fyhr, Näringspolitisk expert 
inom upphandling och e-förvaltning, IT & Telekomföretagen • Inger Gran, tidigare VD, Dataföreningen • Anna Kelly, PwC • 
Sarah Nilsson, Marknadskoordinator, Hexanova Events AB • Urban Nilsson, VD, Hexanova Media Group AB • Peder  
Poulsen, Nätverksledare i e-förvaltningsnätverket, Dataföreningen • Veronica Röös, Projektassistent, Hexanova Events AB  
• Fredrik Sand, IT-expert, Stockholms Handelskammare • Johan Strid, Artvise • Arvid Welin, Senior Advisor, Stockholms  
universitet • Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting 
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Framtiden är redan här, det är nu det ska utföras! 
Vi vill därför ge dig den nödvändiga kunskap och de 
ytterligare verktyg du kan behöva i ditt arbete för att nå 
de uppsatta målen. På eFörvaltningsdagarna träffar du 
inte bara dina kollegor, du tar även del av de främsta 
föreläsarna på området och möter myndigheter, leveran-
törer och organisationer som vill hjälpa dig i ditt arbete.
 
Dina kunskaper på området är av högsta prioritet 
om vi ska lyckas nå de gemensamma målen
Vi hoppas du ska välja att besöka eFörvaltningsdagarna 
2013 för att inhämta kraft och nya kunskaper i syfte att 
kunna omvandla dessa till fördelar i ditt arbete med att 
skapa nya tjänster och möjligheter för landets medbor-
gare, företag och offentliga organisationer.
När du väljer att investera i ett besök på eFörvaltnings-

dagarna skapar du inte bara möjligheter för dig själv 
utan du och din organisation gör en investering i 

landets och din organisations  
möjligheter och konkurrenskraft i framtiden.

Programrådet för eFörvaltningsdagarna 
2013 vill härmed önska dig hjärtligt 
välkommen till årets dagar och hoppas 
kunna erbjuda dig kompassen för att finna 
en lugn och skyddad hamn att styra mot då 

vindarna blåser.

Urban Nilsson
Urban Nilsson, Programansvarig eFörvaltningsdagarna 2013
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Artvise  
- Ledande leverantör inom smarta e-förvaltningslösningar 
IT och verksamhet för att uppnå största möjliga nytta! Artvise levererar lösningar för e-tjänster, kundtjänst samt  
dokument och ärendehanteringssystem. Många års erfarenhet från arbete i offentlig och kommunal sektor gör 
att vi inte bara förstår vilka behov som efterfrågas. Vi har också smarta lösningar! Läs mer på: www.artvise.se

Posten 
Posten ingår i PostNord som levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till företag och  
privatpersoner i Norden. Varje dag hanteras miljontals försändelser och paket med hög kvalitet och precision. 
Vi har tjänster inom: Affärskommunikation – effektiv kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, såväl  
fysisk som digital. Samhällsinformation – som skapar mervärde för både avsändare och mottagare. Post- 
service – med hög kvalitet och tillgänglighet. Hemleveranser och varudistribution – tryggt och säkert för våra 

kunder. Läs mer på: www.posten.se

Ekonomistyrningsverket 
Vår vision är ett rikare Sverige. En väg att nå dit är genom välutvecklad ekonomistyrning, eftersom ekonomi-
styrningen säkerställer att skattebetalarnas pengar används effektivt. Det betyder att vi: utvecklar och förvaltar 
en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet, ger Regeringskansliet och myndigheterna expertstöd att 
utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning, bidrar till att de budget-politiska målen uppfylls och bidrar till 

korrekt hantering av Sveriges EU-medel. Läs mer på: www.esv.se

Softronic 
Softronic vill vara en aktiv aktör i dialogen kring det framväxande eSamhället. I vår monter ser vi fram emot  
intressanta dialoger och reflektioner kring de aktiviteter som ska fylla den Digitala Agendan. Vi kommer 
demonstrera EF1 (www.ef1.se ) som är ett modernt stöd för en effektiv e-förvaltning med tjänster som Mina 
Sidor eller Ärendehantering samt www.offentligadata.se som är en kostnadseffektiv plattform för de organisa-

tioner och myndigheter som behöver efterleva PSI-lagen. Läs mer på: www.softronic.se

Knowit 
Knowit är ett av Nordens ledande konsultbolag som arbetar med information, design och teknik i kreativa och 
strategiska lösningar. Våra 1 800 specialister levererar tjänster inom verksamhetsutveckling, beslutsstöd, IT-
system, marknadskommunikation och design. Knowit har stor erfarenhet av att hjälpa myndigheter och andra 
organisationer dra nytta av möjligheterna med en effektiv e-förvaltning där vårt Arkivredovisningssystem Klara 

är en viktig komponent. Läs mer på: www.knowit.se
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på eFörvaltningsdagarna 2013

Advokatfirman Lindahl 
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en 

absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Lindahl har dessutom 
lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling, inte minst avseende 
upphandling av IT-tjänster där vi löpande företräder både myndigheter och leverantörer. Vår IT-grupp har jurister 
som själva arbetat i IT-branschen och som dessutom länge har företrätt stora svenska organisationer på både 

leverantörs- och kundsidan. Vi kan därför erbjuda en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens 
och juridiskt kunnande för att bistå i processen att skapa affärsnytta genom IT. Läs mer på: www.lindahl.se
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Capgemini 
Med omkring 120 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av manage-
ment-, teknik- och outsourcingtjänster. 2011 rapporterade gruppen en omsättning på 9,7 miljarder Euro.  
Den största verksamheten bedriver vi tillsammans med offentlig sektor där vi tillsammans utvecklar, och 
förbättrar dessa verksamheter med ett omfattande digitalt kunnande. Tillsammans med våra kunder, skapar 
och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och 

de resultat de vill uppnå. Läs mer på: www.capgemini.com

Vergic 
Vergic hjälper myndigheter och företag att effektivisera och realisera det personliga och digitala mötet på  
webben. Genom vår unika och molnbaserade plattform som fokuserar på att hitta rätt besökare i rätt stund 
kan myndigheter erbjuda sina besökare service som om det vore ett fysiskt möte. Vergics kunder återfinns 
idag inom den offentliga sektorn samt större företag inom retail, försäkring/bank, energi och service. 2011 

blev Vergics lösning utsedd till bästa internationella IT-innovation. Läs mer på: www.vergic.com

Västerås stad 
- ”Staden utan gränser” 
En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Vi bygger det goda samhället, förbättrar 
service, förstärker effektivitet och tillgänglighet, genom att öppna nya vägar för demokrati och delaktighet.  
Vi arbetar för och välkomnar ett utökat samarbete med offentlig sektor, näringsliv och skola. 

Läs mer om e-förvaltningsarbetet på: https://www.facebook.com/eforvaltningivasteras

Dataföreningen 
Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter genom 
nätverkande. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter håller du dig uppdaterad inom 
teknik och verksamhetsutveckling tillsammans med 17 000 medlemmar över hela landet. Som medlem kan 
du delta i närmare hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte med branschkollegor inom aktuella fråge-
ställningar och utmaningar, inom exempelvis e-förvaltning, upphandling, förändringsledning, molntjänster, 

informationssäkerhet, e-legitimation och HR. Läs mer på: www.dfs.se

PARTNERS
på eFörvaltningsdagarna 2013

Vill ni vara med som partner under eFörvaltningsdagarna 2014?

Har ni något intressant att berätta, eller kan ni bidra med ny kunskap?  
Som partner under eFörvaltningsdagarna kommuniceras ditt budskap ut effektivt. Utöver en självklar 
plats i utställningen och digitala medialösningar har du möjlighet att bidra med ett seminarium under 
de parallella seminariespåren (efter godkännande av 2014 års programråd och arrangören).   
Anmäl snarast ert intresse genom att tala med oss på plats under eFörvaltningsdagarna 2013 eller 
kontakta oss på 031-719 05 00.

Offentliga Affärer 
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en 
tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och 
roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om 
områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.  

Läs mer på: www.offentligaaffarer.se
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Joakim Jardenberg lärde oss mer om sociala medier

Glada deltagare

Lyckliga vinnare av eDiamond Award 2012
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2012?
KOMMER DU IHÅG 

”På eFörvaltningsdagarna  

hade jag många givande  

möten med leverantörer och  

andra kommunrepresentanter. 

Möjligheterna att skapa nya  

kontakter är mycket bra!” 

Chef med personalansvar i  

en mellanstor kommun. 
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Vi lyssnade till 2011 års vinnare av eDiamond Award

Vi hade många givande möten

Interaktivitet i utställningen

95% av de 540 deltagarna 
gav konferensen betyget  
“väl godkänt” och “toppen”.

“eFörvaltningsdagarna  är ett välbesökt event som  
tar upp aktuella frågor inom  

e-förvaltning, där man får träffa 
deltagare och diskutera smarta 

och effektiva lösningar för  deras verksamhet”.Claes Bengtsson, Knowit.

”Dagarna är ett utmärkt  

tillfälle att bli informerad  

om vad som är på gång  

och ta del av andras  

erfarenheter.” 

Verksamhetschef inom  

offentlig sektor.
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Smartare städer för framtiden 
Vad är en smart stad som jobbar ekonomiskt hållbart 
över tiden? Vilka egenskaper särskiljer den smarta 
staden från andra? Hur använder de smarta städerna 
informationsteknologi för att förbätt-
ra tillvaron för stadens medborgare, 
företag och turister? Graham  
Colclough, Corporate vice president, 
Capgemini presenterar framgångs-
rika exempel på smarta städer!

Framtidsspaning med Alexander Bard 
— Är vi inne i den fjärde revolutionen? 

H
Ö

JD
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Mobiliteten har kommit  
för att stanna! 

Det pågår ett radikalt paradigm- 
skifte där envägskommunika-
tionen har dött ut och flervägs-
kommunikationen med internet 
och sociala medier har tagit 
över. Hur kan vi vara kreativa för 
att överleva den fjärde revolu-
tionen? Alexander Bard,  
Artist och författare till böcker 
som “Nätokraterna” och 
“Kroppsmaskinerna”. 

Varje dag ser du det - på bussen, på 
tunnelbanan, på stan - alla är vi som 
uppslukade av våra mobiler. Vi är 
ständigt uppkopplade och använder 
mobilen till allt. Vart är vi på väg? 
Hur anpassar ni er till utvecklingen?  
Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution 
och tidigare chef- 
redaktör på Expres-
sen besvarar frågan 
om mobiliteten 
har kommit för att 
stanna. 

Utredningen av öppna data
Hur kan vi arbeta med öppna data  
för att skapa effektivitet? Vilka är 
konsekvenserna av utvidgningen av 
PSI-direktivet? Vilket stöd behöver 
myndigheterna för att hantera öppna 
data? Göran Gräslund, fd General- 
direktör, Datainspektionen och 
regeringens särskilda utredare,  
Martin Malmsten, Kungliga Biblio- 
teket, Pär Nygårds, Närings-
politisk expert, 
IT&Telekomföretagen 
samt medlem i Rådet 
för öppna data,  
Magnus Kolsjö, PwC.

PANELSAMTAL

Vägen till den digitala myndigheten  
— Ett vinnande exempel

MÖT VINNAREN

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
ur programmet

Ta del av Försäkringskassans strategier och de bästa 
tipsen för att lyckas med dina e-
förvaltningsprojekt samtidigt som 
kundernas behov kommer i första 
rummet. Gunilla Dyrhage Ceder-
qvist, Verksamhetsområdeschef, 
Försäkringskassan och vinnare av 
eDiamond Award 2012.

INTERNATIONELL UTBLICK
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Huvudentré

Svenska Bilfabriken

Svenska Bilfabriken

Entré
Svenska Bilfabriken

Metallgjuteriet

Monteringen

Avance I+II

Järngjuteriet

Snickeriet

Tändkulan

Karossen

Lackeringen

Reception

Diesel

Kök

Cuisinen

Fazer Restaurang

Tegel

Olja

Fotogen
Bensin

Vardagsrum
Kontor

Hall 2 

Hall 1 

PASSAGE                    

eFörvaltningsdagarna 
utställning

Huvudentré

Plenum/Stora 
hörsalen

LUNCH

Seminarie
lokal: 

Monterin
gen

Seminarielokal: 
Snickeriet

Registre
rin

g

HITTA PÅ 
Nacka Strandsmässan

VI PRESENTERAR STOLT  
ÅRETS MODERATOR

ERIK BLIX
Mångsidigheten är Erik Blix specialitet. Erik är bland annat känd 
från radioprogram som “P4 Morgon” och “Public Service”. Han  
har även varit programledare för TV-programmet “Fångarna på 
fortet”. Erik är journalisten, skådespelaren och moderatorn som  
är en lyhörd och skicklig intervjuare. Särskilt bra är han på att  
hantera tunga och komplicerade ämnen så att de blir intressan-
ta och till och med underhållande.
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T PROGRAMÖVERSIKT Onsdag

08.15-09.00 
Registrering och fika bland utställarna

09.00-09.10 
Moderatorn Erix Blix välkomnar oss till dag I

09.10-09.40 
Digitala agendan i framtiden 

Magnus Enzell, Näringsdepartementet.

09.40-10.20 
Det svenska e-samhället bäst i världen - eller? 

Janne Elvelid, Digitaliseringskommissionen.

10.20-10.50 
Fika i utställningen

10.50-11.30 
Så tar du hem nyttan med e-förvaltning 

Mårten Janerud, E-delegationen. 
(Lokal: Snickeriet)

10.50-11.30 
Nationella vägledande principer  

för arbetet med öppna data 
Staffan Ingvarsson, Stockholms stad  

och Magnus Kolsjö, PwC. (Lokal: Plenum)

11.35-12.15 
Vägen till den digitala myndigheten 

- Ett vinnande exempel 
Gunilla Dyrhage Cederqvist, Försäkringskassan. 

(Lokal: Plenum)

11.35-12.15 
Farorna med e-samhället - Hur stora är  

riskerna med våra nya e-tjänster? 
Fia Ewald, MSB. 
(Lokal: Snickeriet)

12.15-13.30 
Lunch

13.30-14.20 
PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med  

öppna data i framtiden? 
Göran Gräslund, Martin Malmsten,  

Pär Nygårds och Magnus Kolsjö. (Lokal: Plenum)

13.30-14.20 
 eGovlab - Tillsammans för  

framtidens e-förvaltning 
Vasilis Koulolias, Stockholms Universitet. 

(Lokal: Snickeriet)

14.30-15.00 
Så skapar vi  

enklare, öppnare 
och effektivare 

förvaltning

14.30-15.00 
Från byråkrati  
till innovation  

- Öppna data, och 
sen då?

14.30-15.00 
Att samverka 

- Hur och varför?

14.30-15.00 
Väl fungerande 
IT-stöd ett krav 

för etablering av 
kontaktcenter

14.30-15.00 
PUL och andra 
rättsliga krav på 

molntjänster

14.30-15.00 
Möt kraven från 
medborgarna!

15.00-15.30 
Fika i utställningen

15.30-16.00 
e-SENS skapar  
enklare sam- 
arbeten över  

gränserna

15.30-16.00 
Hur kan öppna data, 
s.k. myndighetsinfor-
mation, utnyttjas av 

enskilda?

15.30-16.00 
Big challenges for 
big data security 

15.30-16.00 
IT i demokratins 

tjänst

15.30-16.00 
Bring your own 

device - Mer policy 
än teknik

15.30-16.00 
E-strategi i  
praktiken  

- Så går du från 
ord till handling

16.10-17.10 
Framtidsspaning med Alexander Bard 
- Är vi inne i den fjärde revolutionen? 

Alexander Bard.

17.10-18.00 
Softronic bjuder på mingel i monter B8

19.00-01.00 
Festkväll med underhållning och prisutdelning

LOKAL: PLENUM

LOKAL: PLENUM

LOKAL: SNICKERIET

LOKAL: SNICKERIET

LOKAL: MONTERINGEN

LOKAL: MONTERINGEN

LOKAL: CUISINEN

LOKAL: CUISINEN

LOKAL: TÄNDKULAN

LOKAL: TÄNDKULAN

LOKAL: AVANCE

LOKAL: AVANCE
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SEMINARIESPÅR: ÖPPNA DATA VÄLFÄRDSTEKNOLOGISAMVERKANINFRASTRUKTUR

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

08.15-09.00 
Registrering och fika bland utställarna

09.00-09.05 
Moderatorn Erix Blix välkomnar oss till dag II

09.05-09.55 
INTERNATIONELL UTBLICK: Smarta städer för framtiden 

Graham Colclough, Capgemini.

10.40-11.10 
Fika i utställningen

10.00-10.40 
PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen 

källkod och öppna standarder 
Daniel Melin, Kammarkollegiet, Daniel  
Akenine, Microsoft och Björn Lundell,  

Open Source Sweden. (Lokal: Plenum)

10.00-10.40 
Använd färdiga juridiska lösningar  

när du utvecklar e-tjänster 
Johan Bålman, E-delegationen 
och Per Furberg, Setterwalls.  

(Lokal: Snickeriet)

12.15-13.30 
Lunch

13.30-14.10 
DEBATT: Nya dataskyddsförordningen 
Lars Arrhed, Advokatfirman Lindahl, Marie- 

Louise Ulfward, Swedish Bankers, Pär Nygårds, 
IT&Telekomföretagen, Susanna Zeko, ICC Sweden. 

(Lokal: Plenum)

13.30-14.10 
m-Hälsa en ny vardag inom vården? 

Karita Reijonsaari, PwC. 
(Lokal: Snickeriet)

11.10-11.40 
Varför låta er  

viktigaste kom-
munikationskanal 
vara obemannad?

11.10-11.40 
Vägen mot ökad 
delaktighet och 

transparens

11.10-11.40 
Statens  

Servicecenter  
- Vägen framåt

11.10-11.40 
Invånardriven  

tjänsteutveckling

11.10-11.40 
Svensk  

e-legitimation  
- Nu kör vi!

11.10-11.40 
Undvik fallgropar-

na vid upphandling 
av IT-projekt

14.45-15.15 
Fika i utställningen

14.15-14.45 
PRAKTIKFALL: 
Mina meddelan 
den arbetet med 

att gå till verkstad

14.15-14.45 
Programpunkt 

presenteras  
inom kort

14.15-14.45 
PRAKTIKFALL: 
Framgångsrik 
samverkan för  
öppen e-tjänst

14.15-14.45 
PRAKTIKFALL: 

Hur skapas 
Sveriges bästa 

kundtjänst?

14.15-14.45 
Molnet i det  

offentliga - Visst  
är det möjligt!

15.15-16.00 
Mobiliteten har kommit för att stanna! 

Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution och tidigare 
chefredaktör på Expressen.

16.00-16.10 
Moderatorn Erik Blix summerar dagarna.

14.15-14.45 
eMedarbetaren  

en vinnare!

11.45-12.15 
E-upphandling 

obligatoriskt inom 
kort - Är du redo?

11.45-12.15 
PRAKTIKFALL:  

Så förädlas öppna 
data till användbar 

tjänst 

11.45-12.15 
IT-samverkan för 

snabbare och  
enklare processer

11.45-12.15 
PRAKTIKFALL: 
 e-hemtjänst för 

tryggare  
medborgare

11.45-12.15 
Stork 2.0 

- Så påverkar  
det dig

11.45-12.15 
Kommunikation  

i förändring

PROGRAMÖVERSIKT Torsdag

LOKAL: SNICKERIET

LOKAL: SNICKERIET

LOKAL: SNICKERIET

LOKAL: PLENUM

LOKAL: PLENUM

LOKAL: PLENUM

LOKAL: MONTERINGEN

LOKAL: MONTERINGEN

LOKAL: MONTERINGEN

LOKAL: CUISINEN

LOKAL: CUISINEN

LOKAL: CUISINEN LOKAL: TÄNDKULAN

LOKAL: TÄNDKULAN

LOKAL: TÄNDKULAN

LOKAL: AVANCE

LOKAL: AVANCE

LOKAL: AVANCE



12

08.15-09.00 Registrering och fika bland utställarna  
 
09.00-09.10 Moderatorn Erik Blix öppnar eFörvaltningsdagarna 2013 
 
09.10-09.40 Digitala agendan i framtiden (Lokal: Plenum) 
  Ta del av regeringens planer och visioner för hur arbetet med agendan skall fortsätta för  
  att Sverige ska bli bäst i världen inom e-förvaltning. Magnus Enzell, Ämnesråd,  
  Näringsdepartementet. 
 
09.40-10.20 Det svenska e-samhället bäst i världen — Eller? (Lokal: Plenum) 
   Hur ligger Sverige till i förhållande till det övergripande IT-politiska målet? Hur mäter vi  
  måluppfyllelse och följer indikatorer på framgång i arbetet med att digitalisera Sverige?  
  Janne Elvelid, Analytiker, Digitaliseringskommissionen. 
 
10.20-10.50 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare 
 
10.50-11.30 Så tar du hem nyttan med e-förvaltning (Lokal: Snickeriet) 
  Det offentliga Sverige investerar årligen miljardbelopp i IT och verksamhetsutveckling. Vill  
  du skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med verksamhetsutveckling krävs ett  
  aktivt arbete med att realisera och följa upp nyttor. Ta del av de bästa verktygen för nytto- 
  realisering. Mårten Janerud, uppföljning av arbetet med nyttorealisering, E-delegationen. 
   
10.50-11.30 Nationella vägledande principer för arbetet med öppna data (Lokal: Plenum) 
  Principerna för att arbeta med öppna data som tagits fram i Stockholmsregionen har nu  
  omarbetats av SKL för att kunna användas av landets alla kommuner. Staffan Ingvarsson,  
  Biträdande stadsdirektör, Stockholms stad och Magnus Kolsjö, PwC. 

11.35-12.15 Möt vinnaren av eDiamond Award 2012 (Lokal: Plenum) 
  Vägen till den digitala myndigheten — Ett vinnande exempel   
  Ta del av Försäkringskassans strategier och de bästa tipsen för att lyckas med dina  
  e-förvaltningsprojekt samtidigt som kundernas behov kommer i första rummet.  
  Gunilla Dyrhage Cederqvist, Verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan. 
 
11.35-12.15 Farorna med e-samhället — Hur stora är riskerna med våra nya e-tjänster? 
  Vi lever idag i ett e-samhälle som ger både medborgare, myndigheter och företag nya  
  möjligheter men det innebär också nya risker. Hur ska vi skapa en informationssäkerhet  
  som både ger god integritet och ett robust samhälle? Hur skyddar vi oss när informationen  
  ska vara allt mer öppen och tillgänglig? Fia Ewald, Senior Advisor, Enheten för samhällets 
  informationssäkerhet, MSB. (Lokal: Snickeriet)   
 
12.15-13.30 LUNCH — Fika och möt våra utställare 
 
13.30-14.20 PANELSAMTAL: Hur arbetar vi med öppna data i framtiden? (Lokal: Plenum) 
  Göran Gräslund, regeringens särskilda utredare presenterar arbetet med utredningen av  
  öppna data. Därefter följer moderatorledd debatt med: Martin Malmsten, Kungliga Biblio- 
  teket, Pär Nygårds, Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen samt medlem i Rådet för  
  öppna data och Magnus Kolsjö, PwC. 
 
13.30-14.20 eGovlab — Tillsammans för framtidens e-förvaltning (Lokal: Snickeriet) 
  Vilka är effekterna av regeringens arbete med att skapa integration, öppenhet och effektivi- 
  tet? Hur kan vi förbättra servicen för medborgarna? eGovlab är en plats där framtidens ink- 
  luderande styrning utformas och vilken syftar till att öka insynen i de statliga processerna för  
  att medborgarnas förtroende till staten ska öka. Vasilis Koulolias, Director eGovlab, Dept.  
  of Computer and Systems Sciences, Stockholm Universitet. (föreläsningen hålls på engelska) 
 
14.30-15.00 SEMINARIEPASS 1 - Se sid 14 
 
15.00-15.30 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare 
 
15.30-16.00 SEMINARIEPASS 2 - Se sid 15  
16.10-17.00 Framtidsspaning med Alexander Bard 
  — Är vi inne i den fjärde revolutionen? (Lokal: Plenum)
  Det pågår ett radikalt paradigmskifte där envägskommunikationen har dött ut och flervägs- 
  kommunikationen med internet och sociala medier har tagit över. Hur kan vi vara kreativa  
  för att överleva den fjärde revolutionen? Alexander Bard, Artist och författare till böcker  
  som “Nätokraterna” och “Kroppsmaskinerna”. 
 
17.10-18.00 Mingel bland utställarna - Välkomna till Softronics monter, B8! 
 
19.00-01.00 Festkväll med underhållning och prisutdelning av eDiamond Award 2013

Onsdag 9 oktober

Magnus Enzell

Janne Elvelid

Fia Ewald

Göran Gräslund

Karita Reijonsaari

Alexander Bard
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Gunilla Dyrhage 
Cederqvist

Erik Blix
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Torsdag 10 oktober

Graham Colclough

Magnus Kolsjö

Staffan Ingvarsson

Johan Bålman

Marie-Louise 
Ulfward

Vasilis Koulolias

08.15-09.00 Registrering och fika bland utställarna 
 
09.00-09.05 Moderatorn Erik Blix hälsar oss välkomna till dag II av eFörvaltningsdagarna 2013 
 
09.05-09.55 INTERNATIONELL UTBLICK: Smartare städer för framtiden (Lokal: Plenum) 
  Vad är en smart stad som jobbar ekonomiskt hållbart över tiden? Vilka egenskaper sär- 
  skiljer den smarta staden från andra? Hur använder de smarta städerna informations- 
  teknologi för att förbättra tillvaron för stadens medborgare, företag och turister? Hur sam- 
  verkar den smarta staden med dessa samt myndigheter för att göra tillvaron bättre för alla?  
  Graham Colclough, Corporate vice president, Capgemini presenterar framgångsrika  
  exempel på smarta städer! (föreläsningen hålls på engelska) 
 
10.00-10.40 Använd färdiga juridiska lösningar när du utvecklar e-tjänster (Lokal: Snickeriet) 
  Det finns flera juridiska modellösningar och E-delegationens juridiska experter arbetar med  
  en vägledning för juridisk verksamhetsutveckling inom e-förvaltning, som kan göra det  
  enkelt att utforma e-tjänster så att de håller juridiskt. Uppfinn inte hjulet på nytt!  
  Johan Bålman, Jurist, E-delegationen och Per Furberg, Advokat, Setterwalls. 
 
10.00-10.40 PANELSAMTAL: Perspektiv på öppen källkod och öppna standarder  
  — Hur ser det ut i praktiken? (Lokal: Plenum) 
  Med utgångspunkt i regeringens kommittédirektiv (Dir 2009.19) diskuterar panelen hur  
  arbetet med att utveckla e-förvaltningen i det offentliga Sverige har gått. Vilka är effekterna  
  för medborgare och företagare? Använder sig den offentliga förvaltningen av öppen källkod  
  och öppna standarder? Daniel Melin, IT-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammar- 
  kollegiet, Björn Lundell, bitr. prof. och Ph.D., Högskolan i Skövdesamt ordförande, Open  
  Source Sweden och Daniel Akenine, Nationell Teknikchef, Microsoft och ordförande för  
  Sveriges IT-arkitekter. 
 
10.40-11.10 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare 
 
11.10-11.40 SEMINARIEPASS 3 - Se sid 16 
 
11.45-12.15 SEMINARIEPASS 4 - Se sid 17 
 
12.15-13.30 LUNCH — Fika och möt våra utställare 
 
13.30-14.10 DEBATT: Nya Dataskyddsförordningen (Lokal: Plenum) 
  Dataskyddsförordningen håller på att förhandlas. Hur kommer du att påverkas av de  
  aktuella förslagen? Hur skulle vi vilja att en ny europeisk datalag ser ut? Lars Arrhed,  
  Advokat, Advokatfirman Lindahl, Marie-Louise Ulfward, Bankjurist/Senior Legal Adviser,  
  Swedish Bankers, Pär Nygårds, Näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen, Susanna  
  Zeko, ICC Sweden. 
 
13.30-14.10 INTERNATIONELL UTBLICK: m-Hälsa en ny vardag inom vården?  
  Vad är m-hälsa? Vilka är för- och nackdelarna med att använda sociala medier inom  
  vården? Hur kan vi minska kostnaderna med hjälp av m-hälsa? Karita Reijonsaari, Expert  
  på e-hälsa och m-hälsa, PwC. (föreläsningen hålls på engelska) (Lokal: Snickeriet) 
 
14.15-14.45 SEMINARIEPASS 5 - Se sid 18 
 
14.45-15.15 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare 
 
15.15-16.00  Mobiliteten har kommit för att stanna! (Lokal: Plenum) 
  Varje dag ser du det - på bussen, på tunnelbanan, på stan - alla är vi som uppslukade av  
  våra mobiler. Vi är ständigt uppkopplade och använder mobilen till allt. Vart är vi på väg?  
  Hur anpassar ni er till utvecklingen? Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution och tidigare chef- 
  redaktör på Expressen besvarar frågan om mobiliteten har kommit för att stanna. 

Otto Sjöberg

DEN 9 OKTOBER KL. 19.00 INLEDER VI FESTKVÄLLEN 
MED MINGEL I FOAJÉN OCH FÖRDRINK. NI BLIR VÄLKOMNADE 
AV KVÄLLENS VÄRDAR CARINA & PERNILLA, MER KÄNDA SOM 

TVILLINGARNA “JUDIT & JUDIT” I TV-REKLAMEN OCH NI BJUDS 
SEDAN PÅ OFÖRGLÖMLIG UNDERHÅLLNING!

MISSA INTE!

Daniel Akenine
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SEMINARIEPASS 1
ONSDAG 9 OKTOBER KL. 14.30-15.00

Vilka regler måste beaktas när myndigheter ska använda molntjänster? Hur ska personuppgifts-
lagens bestämmelser tolkas i relation till molntjänster? Vad är ett personuppgiftsbiträde? Vilka  
krav ställs på säkerheten? Var hamnar känslig information om leverantören inte finns i Sverige?  
Hur kan vi styra det? Jens Forzelius, Advokat/Managing Associate, Hannes Snellman samt 
medlem i Cloud Sweden och Daniel Westman, Doktorand, Institutet för Rättsinformatik, Stock-
holms Universitet samt medlem i Cloud Sweden.

PUL och andra rättsliga krav på molntjänster

Vilka problem kan man stöta på vid utveckling av gemensamma lösningar i samverkan med andra? 
E-delegationen och Tillväxtverket har lång erfarenhet av utveckling i samverkan och berättar här om 
en generell metod för att stödja samverkan blandat med konkreta erfarenheter och exempel.
Anna Pegelow, E-delegationen och Anna Johansson, Tillväxtverket.

Att samverka — Hur och varför?
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De första förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS:er) har publicerats av eARD. Vad betyder 
det för dig och din organisation och vilka nyttoeffekter kan du förvänta dig? Hur du bör förbereda dig?  
Hur kan förvaltningsgemensamma specifikationer användas av offentliga förvaltningar för att upphandla, 
utveckla och tillhandahålla e-tjänster för e-arkiv och e-diarium på ett effektivt och lönsamt sätt?  
Caspar Almalander, tf Projektledare eARD, Riksarkivet ger oss en inblick i framtiden.

Så skapar vi enklare, öppnare och effektivare förvaltning 

Vad är öppna data? Vad har företagsamhet, förvaltning och demokrati att tjäna på det? Och vad händer 
sen? Under lång tid har myndigheter och offentliga organisationer byggt imponerande arkiv för att 
samla in och hantera stora mängder information. I informationssamhället har arkiven förvandlats från 
restprodukt till basresurs, förutsatt att de är öppna. Joakim Lundblad, Näringspolitisk analytiker,  
Sydsvenska Handelskammaren.

Från byråkrati till innovation — Öppna data, och sen då?

Hur kan trender som “Big data” och molnet tillsammans med Lean hjälpa våra myndigheter att möta 
morgondagens krav? Det finns ett flertal globala trender som kommer att få genomslag de kommande 
åren inom offentlig sektor. Medborgarnas krav på mer tillgänglig och personlig information ökar och blir 
allt mer krävande för dagens och morgondagens myndigheter. Är det möjligt att utnyttja det pågående 
teknikskiftet för att bli mer “lean”, dvs bli både resurs och flödeseffektiv?  
Mathias Ekman, CTO och omvärldsanalytiker på Softronic.

Möt kraven från medborgarna!

Idag ställs höga krav på tillgänglighet hos offentliga organisationer. Detta leder till ökad användning 
av nya kanaler som Facebook, Twitter och bloggar. Information från fler och nya kanaler ger nya 
utmaningar, vilket lagstiftningen inte tar hänsyn till, när informationen ska distribueras till verksam-
hetssystem, växelsystem och ärendehanteringssystem på ett snabbt, rättssäkert och smidigt sätt. 
Ta del av den nya generationens kundtjänstlösning. Hur kan denna förenkla och förbättra er verk-
samhet? Lars Ögren, VD och Jimmy Öhlin, Konsult, Artvise.

Väl fungerande IT-stöd ett krav för etablering av kontaktcenter

SÄKERHET MOLNETSEMINARIESPÅR: ÖPPNA DATA VÄLFÄRDSTEKNOLOGI
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SEMINARIEPASS 2
ONSDAG 9 OKTOBER KL. 15.30-16.00

En uppenbar trend inom IT-sektorn under de senaste åren är “big data”. Många företag i branschen  
ligger i framkant inom andra IT-områden, men big data har hamnat på efterkälken. Många har inte 
resurserna till att satsa på big data. De traditionella säkerhetsverktygen är inte utvecklade för att kontrol-
lera data på ett tillräckligt effektivt sätt, vilket kan leda till kapacitetsproblem vid stora transaktionsmäng-
der. Hur ska man använda sig av big data på ett effektivt sätt och vilken nytta för det med sig? Hur gör 
man när tekniken måste följa gamla säkerhetsregler som inte matchar big data?  
Oliver Popov, Professor, DSV, Stockholm University. (Föreläsningen hålls på engelska)

Big challenges for big data security

Ta del av viktiga råd och tankar inför ett beslut om BYOD ska tillåtas på företagen. Vilka perspektiv bör 
man ta hänsyn till? Så bygger du en genomtänkt policy. Vilka är för- och nackdelarna? Ove Bristrand, ICT 
Advisor på NetIntegrate Sweden AB, initiativtagare till dokumentet ”BYOD - mer policy än teknik”  
och medlem i ledningsgruppen för Cloud Sweden.

Bring your own device — Mer policy än teknik

På uppdrag av regeringen driver Ekonomistyrningsverket det svenska deltagandet i EU-projektet  
e-SENS. Projektet ska skapa goda förutsättningar för e-förvaltning som fungerar såväl nationellt som 
över nationsgränserna inom EU. Genom att vidareutveckla resultaten från tidigare EU-projekt ska man 
skapa gemensamma lösningar inom områden som till exempel e-upphandling, e-handel, e-hälsa och 
företagsregistrering. Så kommer byggstenarna att ge nytta för företagen och medborgarna i Sverige 
och EU. Sören Pedersen, Projektledare och Anders Kingstedt, Projektkoordinator, e-SENS Sverige, 
Ekonomistyrningsverket.

e-SENS skapar enklare samarbeten över gränserna

Vi redovisar hur öppna data, s.k. myndighetsinformation (Public Sector Information, PSI) kan vidare-
utnyttjas av enskilda enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 
(PSI-lagen). Vi beskriver också hur sådant vidareutnyttjande kan ske mot bakgrund av bestämmelserna 
om allmänna handlingars offentlighet och sekretess för myndigheters uppgifter och bestämmelserna 
om skydd för personuppgifter. Helena Rosén Andersson, Advokat och Åsa Nyqvist, Advokat,  
Advokatfirman Lindahl. 

Hur kan öppna data, s.k. myndighetsinformation, utnyttjas av enskilda?

Dialogen med medborgare kan och bör utvecklas genom att använda IT-stöd i olika former. En framgångs- 
rik medborgardialog bygger på att våra förtroendevalda och tjänstemän är beredda att lyssna, diskutera och 
återkoppla. Anders Nordh, Programansvarig för demokrati och delaktig på Center för e-samhälle, Sveriges 
Kommuner och Landsting ger en bakgrund till motiven för en utvecklad medborgardialog samt exempel från 
kommuner och landsting.

IT i demokratins tjänst

Ta del av goda exempel och handfasta råd kring hur du med utgångspunkt i den digitala agendan,  
Sveriges Kommuner och Landstings strategier för e-samhället m.m. i praktiken utvecklar och tillämpar 
e-strategier. Västerås stad berättar mer om hur de arbetat med e-utveckling och hur den digitala agendan 
har påverkat organisationen och medborgarna. Therese Kristensson, e-förvaltningsledare, Västerås stad.

E-strategi i praktiken — Så går du från ord till handling

SAMVERKAN INFRASTRUKTUR FÖRÄNDRINGSPROCESSER
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Vilka är utmaningarna med att upphandla långvariga och komplexa IT-projekt? Hur upphandlar man ett  
avtal som löper under lång tid och hanterar förändrings- och anpassningsbehov under avtalstiden? Ta del  
av verkliga exempel på de utmaningar som upphandlare och leverantörer ställs inför. Hur kan man kostnads- 
effektivisera och undvika överprövningar? Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl ger dig de bästa 
tipsen inför kontraktskrivningen.

Undvik fallgroparna vid upphandling av IT-projekt

SEMINARIEPASS 3
TORSDAG 10 OKTOBER KL. 11.10-11.40
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Naturvårdsverket har inlett ett genomgripande projekt för att etablera Sveriges modernaste e-förvaltning.  
Arbetet omfattar skapandet av en plattform för öppna data, samt att säkerställa en effektiv miljöinforma-
tionsförsörjning där samverkan mellan olika myndigheter är mycket central. Ta del av Naturvårdsverkets 
interna och externa arbete för att säkerställa större miljönytta och delaktighet. Britt Grevér Eriksson, 
IT-strateg och Ingrid Ededahl, Enhetschef Miljöinformation och IT, Naturvårdsverket.

Vägen mot ökad delaktighet och transparens

Varje dag har ni x antal besökare på er hemsida, besökare som i dag av någon anledning förväntas sköta  
sig själv utan vidare hjälp eller rådgivning. Ett myndighetskontor skulle däremot aldrig lämnas obemannat 
och därmed lämna medborgarna med obesvarade frågor och funderingar. Varför väljer då de flesta myndig-
heter och företag i Sverige att göra just detta – låta sin kanske viktigaste kanal vara helt obemannad? Hur 
kan en plattform för personlig service förändra det digitala Sverige? Sören Meelby, Marknadschef, Vergic.

Varför låta er viktigaste kommunikationskanal vara obemannad?

Sedan 1 juni 2012 finns Statens Servicecenter vars uppdrag är att erbjuda övriga statsförvaltningar kost-
nadseffektiva administrativa tjänster och erbjudanden som genomsyras av kvalitet och service. Målet är 
att motsvarande 25 procent av antalet statligt anställda till utgången av 2015 ska vara anslutna till den nya 
myndigheten. Annica Schölund Storm, tf chef för avdelningen Kundservice och kommunikation, Statens 
Servicecenter.

Statens Servicecenter — Vägen framåt

Våga jobba invånardrivet! Genom att samutveckla tjänster tillsammans med Sveriges invånare och därmed  
aktivt ta invånarnas perspektiv i utvecklingsfrågor skapas tjänster som allmänheten förstår, vill använda och  
rekommenderar. Många offentliga aktörer så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKL och SLL  
jobbar aktivt med att bli invånardrivna. Ta del av casen! Vad var utmaningen och vilket resultat gav det? Med 
andra ord förstå nyttan med invånarinvolvering och varför samordning mellan myndigheter är viktigt för att 
skapa tjänster utifrån invånarnas perspektiv. Daniel Ewerman, VD och grundare, Transformator Design.

Svensk e-legitimation — Nu kör vi!
Svensk e-legitimation är en vidareutveckling av de tjänster för legitimering och underskrifter som offentlig 
sektor nyttjat i sina e-tjänster sedan början av 2000. Offentlig sektor kan i högre utsträckning hantera dialo-
gen med medborgare genom användning av intelligenta och anpassade e-tjänster. Svensk e-legitimation ger 
förutsättningar för säker legitimering av användare vilket gör att individanpassad information kan ges digitalt. 
Att även kunna göra underskrifter på ett tillförlitligt sätt är mycket viktigt för e-tjänsterna. På detta seminarium 
beskrivs vad Svensk e-legitimation är och hur det fungerar. Elisabeth Dellkrantz, E-legitimationsnämnden.

Invånardriven tjänsteutveckling — Låt invånarna utforma offentliga tjänster
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SEMINARIEPASS 4
TORSDAG 10 OKTOBER KL. 11.45-12.15

I de nya upphandlingsdirektiven föreslås att e-upphandling ska bli obligatoriskt om några år.  
Vad innebär det för dig? Vilka möjligheter öppnas? Agneeta Anderson, Kammarkollegiet och  
Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting berättar mer, kopplat till hur det ser  
ut idag på e-upphandlingsområdet.

E-upphandling obligatoriskt inom kort! Är du redo?

Ta del av Västerås stads prisade arbete med e-hemtjänst. Lär av erfarenheterna kring utvecklingen av 
tjänsten som ger sänkta kostnader för kommunen, minskar miljöbelastningen och skapar trygghet för 
medborgarna! Mats Rundkvist, Projektledare och Maria Gill, Projektledare, Västerås stad.

PRAKTIKFALL: e-hemtjänst för tryggare medborgare

Hur kan vi snabba på och förenkla bygglovsprocesserna? Boverket och Lantmäteriet driver tillsammans 
programmet “Sammanhållen Planerings- och Fastighetsbildningsprocess” som syftar till att arbetet med 
att ta fram och genomföra nya planer ska bli mer effektivt. Kommer processtiderna att kortas ner och 
effektiviseras? Ewa Swensson, Biträdande programchef, SPF och Utvecklingsstrateg, Lantmäteriet.

IT-samverkan för snabbare och enklare processer

Hur påverkar STORK 2.0 mig som arbetar inom en kommun eller myndighet? Utländska medborgare kan i 
många fall behöva använda de e-tjänster som nu bara är tillgängliga för de som har svensk e-legitimation. 
Genom att antal EU-projekt skapas en europeisk infrastruktur som öppnar nya möjligheter till fri rörlighet inom 
EU. Stockholms universitet driver den svenska medverkan i EU-projektet STORK 2.0. Arvid Welin, Senior 
Advisor, Stockholms universitet berättar mer om projektet och hur det påverkar dig.

Stork 2.0 — Så påverkar det dig

Kommunikation i förändring 

Vårt samhälle digitaliseras och vi behöver alla följa med i teknikutvecklingen om vi ska bli bäst i världen 
på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Posten strävar efter att fortsatt kunna erbjuda den service 
som medborgarna efterfrågar, i de kanaler som de använder. Hur vill medborgarna, som har mottagar-
makten, kommunicera? Hur kan man integrera digital och fysisk kommunikation? Johan Hellman, Chef 
Affärskommunikation och Viktor Rosenqvist, Chef Nya medier Reklam, Posten delar med sig av sin 
kunskap som kan ta dig ett steg närmare effektiv kommunikation.

SAMVERKAN INFRASTRUKTUR FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Vad var det som gjorde att öppna data ledde till framgång? Vad är nyttan för den som lämnar ut datan? 
Vad ställer det privata för krav på den offentliga sektorn? Ta del av lyckade exempel. 
Programpunkten släpps inom kort!

PRAKTIKFALL: Så förädlas öppna data till användbar tjänst
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De flesta organisationer önskar att deras medarbetare kunde arbeta mer effektivt med verksamhetscentrala 
applikationer. Det har varit svårt att hitta en stan dard som kan an vän das inom alla or ga ni sa tio ner. Målet med 
eMedarbetaren är att sä ker stäl la IT- kom pe ten sen, höja nytt jan de gra den och öka ef fek ti vi te ten av IT inom 
svens ka or ga ni sa tio ner och fö re tag. Hur kan man använda sig av eMedarbetaren för att få åtkomst till och 
hantera digital information effektivt? Ta del av framgångsrika exempel!  
Svante Lundqvist, Dataföreningen Certifiering.

eMedarbetaren en vinnare!

Under 2013 kommer tre myndigheter; Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen, att distribuera 
sammanlagt 162 000 meddelanden via “Mina Meddelanden”. Under 2014 beräknas ytterligare åtta 
myndigheter att komma till med sammanlagt 3,5 miljoner meddelanden. Få mer insyn i projektet.  
Håkan Johansson, Projektledare, Skatteverkets Kundmötesenheten, inom Produktionsavdelningen.

PRAKTIKFALL: Mina Meddelanden arbetet med att gå till verkstad

Korta kontaktvägar, snabb service och effektiv användning av resurser. Skellefteå kommun har skapat 
en kundtjänst för medborgarna. Den gemensamma kundtjänsten har även blivit en motor för att bedriva 
verksamhetsutveckling i hela kommunen. Dra lärdom av erfarenheterna och få nycklar till hur du kan 
skapa Sveriges bästa kundtjänst. Marie Larsson, chef Kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun.

PRAKTIKFALL: Hur skapas Sveriges bästa kundtjänst?

Vad måste man särskilt ta i beaktande för att undvika blindskär och göra en “säker resa till molnet”?  
Vilka är för- och nackdelarna med molnet? Hur ska vi gå vidare? Erik Sandström, Jur. kand.,  
Setterwalls och Fredrik Ståhl, Partner, Timelaw och medförfattare till Cloud Swedens skrift  
“Molnet i det offentliga”. Du som är deltagare på eFörvaltningsdagarna 2013 kommer att ha  
möjlighet att ladda ner “Molnet i det offentliga”.

Molnet i det offentliga — Visst är det möjligt!

PRAKTIKFALL: Framgångsrik samverkan för öppen e-tjänst

Fem kommuner i Norrland samverkar genom projekt RIGES för att effektivisera och förenkla myndighets- 
kontakter i samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetet omfattar gemensam kravfångst och process-
utveckling i verksamheterna, vektorisering av Sveriges 2000 första detaljplaner enligt svensk stand-
ard, samt utveckling av e-tjänster i en unik e-tjänsteplattform i Open Source. Åsa Jadelius,  
Projektledare Projekt Riges, Härnösand kommun och Petronella Enström, GIS-samordnare, 
Sundsvalls Kommun.
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Vad kostar det?

Var kan du bo?

2 DAGAR : 6 900:-/deltagare
I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den 
integrerade utställningen, lunch och kaffe  
under båda dagarna samt middag och  
underhållning kvällen den 9 oktober.
 
DAG I (onsdag): 4 500:-/deltagare
DAG II (torsdag): 3 900:-/deltagare
 
OBS! Anmälan är bindande. Den kan överlåtas 
till någon annan, meddela oss i sådana fall! 
 
Samtliga priser anges exklusive moms.

Vi kan rekommendera ett antal hotell som  
ligger i närheten av Nacka Strandsmässan.  
Här har vi angett hur lång tid det tar att 
resa med bil mellan hotellet och Nacka 
Strandsmässan. 
 
Hotel J - 10 minuters gångväg  
(Ange att du är mässbesökare och få 10% rabatt!) 
 
Quality Hotel Nacka - 4 minuter 
Elite Hotel Marina Tower - 5 minuter 
Kvarnholmen Hostel - 6 minuter  
Ett Litet Hotell - 9 minuter 
Skepparholmen - 11 minuter

Rabatter
Grupprabatt
- Boka sex deltagare, en deltar kostnadsfritt. 
- Boka tio deltagare, två deltar kostnadsfritt.
 
Ange “grupprabatt” under “ev. rabatt” i anmäl- 
ningsformuläret på samtliga anmälningar.

Partnerrabatt
Du som blivit inbjuden av någon av våra  
partners erbjuds en rabatt på 1000 kronor.
För att ta del av partnerrabatten ange
vilken partner du har blivit inbjuden av
under “partnerrabatt” i anmälningsformuläret.

Hur tar du dig till  
Nacka Strandsmässan?

Adress: Augustendalstorget 6, Nacka Strand. 
 
Det är enkelt att ta sig till Nacka Strandsmäs-
san. Med bil tar det cirka 20-30 minuter från 
Stockholms Centralstation beroende på trafik-
situation och tidpunkt.
 
Väljer du att ta bussen, avgår buss 443 från 
Slussen till Nacka Strand med en beräknad 
restid på 13 minuter. Buss 71 går från Norr-
malmstorg via Slussen och Sickla till Nacka 
Strand. Nacka Strand ligger inom zon A. 

Det finns gott om parkeringsmöjligheter 
i närheten av Nacka Strandsmässan, hela 
1000 platser i kvarteret! P-hus finner du på 
tre minuters promenadavstånd.

ANMÄLAN
Anmälan av dig och dina kollegor gör du  
enklast genom att besöka  
www.eforvaltningsdagarna.se  
Vid anmälan av större grupper kan du 
kontakta oss på: 031-719 05 00 
eller maila: veronica.roos@hexanova.se

PRISER & INFORMATION
2013



VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 

E-FÖRVALTNINGSMIDDAG! 

Avsluta den första dagen av eFörvaltningsdagarna med mingel  
tillsammans med nya och gamla vänner i en härlig atmosfär.  
Avnjut en trerätters middag med minnesvärd underhållning och 
missa inte utdelningen av årets e-förvaltningspris, eDiamond Award!  

Underhållning i toppklass! 
Kvällens värdar är Carina & Pernilla, kända som tvillingarna “Judit & Judit” 
i TV-reklamen. Carina & Pernilla håller ihop kvällen, bjuder på gemyt och 
många goda skratt. Missa inte den spektakulära eldshowen med magiska 
inslag vilken garanterat får dig att tappa hakan. Efter middagen bjuds det 
upp till dans av eFörvaltningsdagarnas egen DJ.

eDiamond Award 2013 
Vi är stolta att för fjärde året i rad få dela ut priset till den organisation 
som under året utvecklat den bästa e-förvaltningsstödjande tjänsten. 
Priset delas ut under festkvällen och prisutdelare är Offentliga Affärer 
tillsammans med vinnaren av 2012 års pris, Försäkringskassan.


