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Sverige - Näst bäst i Europa  
på digitalisering 
 
Enligt EUs nya Index DESI - The Digital Economy 
and Society Index ligger Sverige på andra plats i 
jämförelse med andra EU länder. Framför oss ligger 
endast Danmark och bakom ligger således ett 
större antal länder med forna öststater på tydliga 
bottenpositioner.
 
Möjligen inte så oväntade resultat kan 
någon tycka. Men vad är det egentli-
gen som har givit Sverige en tätpo-
sition i sammanhanget? Jo, i första 
hand handlar det om en god bred-
bandsutveckling, alltså god tillgång till 
snabbt internet bland medborgarna.  
Gott så, men begreppen digitalisering, 
e-förvaltning osv. är ju betydligt vidare  
än så.
Vi tänker oss bland annat samhällsnyttiga e-tjän-
ster som löser medborgare och företags dagliga 
problem, snabbar upp processer och ger samhället 
kostnadsbesparingar på sikt.
 
Detta finns med i jämförelsen, men det tycks initialt 
inte ha en avgörande betydelse för placeringen.

Kanske beror det på att mängder av dessa tjänster 
ännu inte har lämnat teststadiet och även om vi kan 
slå oss för bröstet så som land betraktat kämpar 
många kommuner och regioner med svårigheter att 
hitta rätt i djungeln av olika möjligheter och finan-
sieringen av tjänsterna är för många fortfarande av 
avgörande betydelse.
 

Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling 
 

Vill vi som land behålla en stark position på 
digitaliseringens arena bör ett forum som 
eFörvaltningsdagarna skapa möjligheter 
för detta. Genom att skapa föreläsnin-
gar där inspiration, möjligheter och 
kunskapsöverföring är ledord vill vi fort-
satt bidra till att Sverige inte bara håller 

sig kvar i toppen utan snarare leder 
utvecklingen framåt. Vi hoppas med årets 

program kunna bidra till just denna utveck-
ling. Resten är upp till dig. 

 
Varmt välkommen till eFörvaltningsdagarna 2015!

Urban Nilsson
Urban Nilsson, Programansvarig eFörvaltningsdagarna 2015

VÄLKOMMEN
TILL eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2015!

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför eFörvaltningsdagarna 2015!
Lars Arrhed, Advokatfirman Lindahl • Ellinor Bjennbacke, IT&Telekomföretagen • Karin Bredenberg, Riksarkivet • Karl-Oskar Brännström, 
flexiteBPMS • Catrin Ditz, Uppsala kommun • Pontus Eteus, Advokatfirman Lindahl • Lars-Göran Fröjd, Virtual Management • Mats Goffhé, 
Ekonomistyrningsverket • Piotr Gorski, 21st Century Mobile • Pia Hedenblad, SKL Kommentus • Anna Kelly, PwC • Jens Kofoed Hansen, 
PostNord • Therese Kristensson, Västerås stad • Per Luks, Barium • Urban Nilsson, Hexanova Events AB • Peder Poulsen, Dataförenin-
gen • Veronica Röös, Hexanova Events AB • Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare • Anders Strömberg, Advenica AB • Arvid Welin, 
Stockholms Universitet • Lars Ögren, Artvise • Jan Sundström, Agio • Tony Nicolaides, Redpill Linpro • Egil Nylén, Sveriges Offentliga 
Inköpare • Karin Forsman, Visma
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Expertpanelen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Beslutsmagi med Pelle Tornell

Monica Green om en digitaliserad framtid
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Närmare 600 deltagare besökte eFörvaltningsdagarna 2014

Vinnarna av eDiamond Award 2014

Wallmans on tour stod för underhållningen
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Sveriges starkaste e-förvaltningsprogram

Förstklassiga föreläsare som är på plats för din skull

Interaktiva möten genom alternativet ”Unconference”

Ett utökat kontaktnät och erfarenhetsutbyte med kollegor

Inspiration och förnyade kunskaper

- Ett resultat av 100-tals genomförda utvärderingar och den samlade erfarenheten hos 
programrådets 20-tal experter.

- Ger förnyade kunskaper och viktiga verktyg för dig att använda i ditt arbete.

- Ökad delaktighet när du själv ställer frågorna och deltar i heta debatter och diskussioner.

- Som en av de ledande konferenserna och mötesplatserna på området ges du självklart  
de bästa förutsättningarna att utöka och stärka ditt nätverk.

- Dina kunskaper på området är av högsta prioritet när vi skapar framtidens e-förvaltning.
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eFörvaltningsdagarna är ett välbesökt event 
som tar upp aktuella frågor inom e-förvalt-
ning, där man får träffa deltagare och disku-
tera smarta och effektiva lösningar 
för våra verksamheter”.
Claes Bengtsson, Knowit

”Ett välbesökt event som ger  
möjligheter för smarta lösningar  

Föreläsningarna ger oss insikt och kunskap 
om hur andra jobbar med e-förvaltning.
Vi träffar också många beslutsfattare inom of-
fentlig sektor och kan diskutera deras behov 
inom digital kommunikation”.
Gerd Carlsson Key Account 
Manager, PostNord

”Möten och kompetens- 
utveckling - viktigt för oss

eFörvaltningsdagarna är en mycket viktig 
mötesplats för oss. Där ges vi en möjlighet 
att både kunna få nya insikter i de aktuella 
frågorna inom området och att samtidigt dela 
med oss av våra egna erfarenheter”.
Mikael Lagergren, IT-Direktör 
Västerås stad

”En viktig mötesplats för utbyte  
av erfarenheter 

Föreläsningarna håller mycket hög kvalitet 
rakt igenom och där finns många intressanta 
ämnen att lyssna till”.
Tore Johnsson, Samordnare av  
Digital Agenda och Bredband,
Västra Götalandsregionen

”Hög kvalitet på föreläsarna 

Under 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

”Bra möjligheter att skapa  
kontakter

Förra året var den internationella utblicken  
under eFörvaltningsdagarna intressant och 
det var spännande att få höra om Danmark 
som är en föregångare. Mycket av behållnin-
gen var att få ta del av goda exempel 
från andra kommuner och träffa 
leverantörer och kollegor.”
Sara Salegård e-strateg, Skövde
kommun

”En givande konferens med  
internationella insikter
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Putting the needs of the  
users’ first
”We put users’ needs before the needs of 
government”! Leisa Reichelt is head of User 
Research, the prize-winning and much  
admired UK Government Digital Service.  
She and her team helps to connect the 
people who design public services with the 
citizens who will use them. Leisa Reichelt, 
Head of User Research, UK Government 
Digital Service
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PANELSAMTAL

Innovation i offentlig förvaltning  
– dröm eller verklighet? 
Det talas mycket om vikten av innovation. 
Det finns en myndighet med denna inriktning 
och det har också införts ett särskilt  
upphandlingsförfarande i syfte att främja 
innovation inom offentlig förvaltning. Men 
sker det verkligen och vad kan vi göra för att 
ytterligare främja innovation i framtiden? I pa-
nelen medverkar: Karl-Oskar Brännström,  
FlexiteBPMS, Johan Magnusson, Forskare 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet 
och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers, 
samt Daniel Forslund, Landstingråd,  
Folkpartiet i Stockholms läns landsting, 
Ann-Mari Fineman, Vinova

Framtidens e-förvaltning

Ta del av regeringens planer och mål för 
framtidens e-förvaltning. Hur ska staten 
främja samverkan och skapa bättre förutsätt-
ningar för gemensam finansiering och hur 
kommer e-förvaltningen att organiseras efter 
att E-delegationens uppdrag är slutfört?
Mehmet Kaplan, IT-minister, och Andreas 
Nyström, Näringsdepartemenetet

HÖJDPUNKTER    

INTERNATIONELL UTBLICK

Missa inte heller Open Labs praktiska förslag 
i ”Prototypa den framtida e-förvaltningen: 
Hur kan vi få ett användarperspektiv och 
förstå användarnas behov av e-förvaltning?”



Informationssäkerhet i offentliga 
förvaltningar - Hur illa är det  
egentligen?
Riksrevisionens rapport, informationssäker-
het i den civila statsförvaltningen har kommit 
fram till att det finns omfattande brister i 
regeringens och myndigheternas arbete med 
informationssäkerhet. Regeringen har inte 
någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken 
omfattning de realiseras och vilka skyddsåt-
gärder myndigheterna vidtar. 
Expertpanelen diskuterar utifrån rapporten 
och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad 
som kan göras. Andreas Häglund, Adveni-
ca, Fia Ewald, Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap. Jan A Svensson, 
Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, 
Riksrevisionen
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Svensk e-legitimation  
– nu är det dags!
Nu är det dags för Svensk e-legitimation att 
ersätta de befintliga e-legitimationsavtalen 
och runt hörnet väntar 
utländska e-legitima-
tioner. Vad innebär det 
egentligen för kommu-
nen, landstinget och den 
statliga myndigheten? 
Eva Ekenberg, E-legiti-
mationsnämnden

VI PRESENTERAR STOLT ÅRETS MODERATOR
KARIN ADELSKÖLD
Karin Adelsköld är stå- 
uppkomiker, programle-
dare, författare, teknikex-
pert och bloggare. Karin 
är återkommande i SVTs 
nyhetspanel, P3 Brows-
ers panel och driver 
teknikbloggen Lilla gum-
man. 2011 utsågs hon till 
Årets kvinnliga komiker vid 
Svenska Stand up-galan. 
2012 satte Internetworld 
henne överst på listan över 
62 kreativa personer att 
hålla koll på i det digitala 
Sverige. 

Foto: Theresia Köhlin

UR PROGRAMMET
OCH MÅSTEN

PANELSAMTAL

Public sector modernisation  
in the EU
The Digital Economy and Society Index 
(DESI) places Sweden as the third best in the 
European digitalisation contest. Learn more 
about what the European Commission can 
offer to help the member states to support 
the modernising process in their public 
sector. Gertrud Ingelstad, Director, Digital 
Business solutions, DG Informatics,  
European Commission

INTERNATIONELL UTBLICK
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Public sector modernisation in the EU

Så håller du en 
workshop för att 

övertyga ledningen

Så ska nivån för 
informationssäker- 
het höjas i Sverige

Från förstudie till 
färdigt e-arkiv

E-förvaltning på 
mottagarens villkor

Obligatoriskt att 
ställa krav på till-

gänglighet

INTERNATIONELL UTBLICK  
Hur lyckas du med stora digitala…

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH 
och fika bland utställarna

14.20-14.50

Hemlig gäst

14.50-15.20

15.20-15.50

Registrering och fika bland utställarna08.15-09.00

Moderatorn Karin Adelsköld  
öppnar eFörvaltningsdagarna 201509.00-09.10

Framtidens e-förvaltning09.10-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30 PANELSAMTAL 
Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet?

11.40-12.10 Innovationsövning – 
Prototypa vårt e-samhälle

12.10-13.20

13.20-14.10

OPEN HEARING
De nominerade till eDiamond Award 2015

Moderatorn Karin Adelsköld  
avslutar dagen
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ONSDAG 7 OKTOBER

Vem styr – du eller 
affärssystemet? 

Vinnare eDiamond 
Award 2014: Data 
kan flyttas utan att 

information  
går förlorad

PRAKTIKFALL
Fram med idéerna 
– nu är e-förslagen 

här!

Så undviker du att 
bli inlåst

Ärendeknutpunkten 
– Informationsnav 

mellan e-tjänster och 
verksamhetssystem

UNCONFERENCE
e-Tjänster

inom Europa

Mingel i utställningen

16.00-16.50

Festkväll

16.50-17.15

17.15-17.20

17.20-18.00

19.00-01.00

UNCONFERENCE/ WORKSHOP 
Förändringsledning i praktiken, del 1

INTERNATIONELL UTBLICK
Putting the need of the users´ first

UNCONFERENCE/ WORKSHOP
Förändringsledning, del 2 

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Registrering och fika bland utställarna

PANELSAMTAL
Bättre e-tjänster genom ökad dialog

Hur får man den in-
terna IT-avdelningen 
att styra outsourc-

ingleverantörer

Hur får vi ut den fulla potentialen  
av e-hälsa?
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PANELSAMTAL: Informationssäkerhet  
i det offentliga – Hur illa är det?

Samverkan kring 
IT-tjänster – är det 

möjligt?

Personlig integritet i 
molnet - en blixt från 

klar himmel?
Uppföljning av IT-
kostnader i staten

Öppen källkods-
baserad informa-

tionshantering inom 
offentlig förvaltning

PRAKTIKFALL
E-förvaltning i 

skogen

Värdet av samord-
ning vid utveckling 

av e-hälsa

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH 
och fika bland utställarna

13.40-14.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Registrering och fika bland utställarna08.30-09.00

Moderatorn Karin Adelsköld  
välkomnar oss till dag II09.00-09.05

Skapa en innovativ organisation 
– lär av Google09.05-09.50

09.50-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.50-12.30

12.30-13.40

14.20-14.50

PANELSAMTAL: Hur bör en ny nationell 
bredbandsstrategi utformas

Samverkan, javisst! 
Men kring vaddå

Svensk 
e-legitimation 

– nu är det dags!

Så möter svensk 
offentlig sektor  

de digitala  
utmaningarna

Digital information 
som strategisk 

resurs

Att ställa krav och 
utvärdera använd-
barhet – hur gör  
man konkret?

PRAKTIKFALL 
E-socialtjänst 

– En gemensam 
socialjour

Moderatorn Karin Adelsköld  
avslutar eFörvaltningsdagarna 2015

14.50-15.20

15.20-16.00

16.00-16.10

Registrering och fika bland utställarna

En smartare kommu-
nal förvaltning med 
körbara processer  

i Halmstad

Informations-
säkerhet och  
automatiserat 

informationsutbyte

Ständig nyttoreal-
isering i en innovativ 

förvaltning
PRAKTIKFALL 

E-arkiv
PRAKTIKFALL 

Medborgarservice 
på riktigt

RUNDABORD-
SAMTAL

Samverkans-
varianter

Webbtjänster över nationsgränserna Nyttorealisering – till vilken nytta?

SÄKERHET & INTEGRITETSTYRNING & SAMVERKAN

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING E-FÖRVALTNING I PRAKTIKEN

KOMMUNIKATION & MEDBORGARDIALOG

SEMINARIESPÅR:

SEMINARIELOKALER:

PLENUM SNICKERIET AVANCE TÄNDKULAN CUISINENMONTERINGEN CUISINEN

UNCONFERENCE
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ONSDAG 7 OKTOBER
08.15-09.00 Registrering och fika bland utställarna
 

09.00-09.10 Moderatorn Karin Adelsköld öppnar eFörvaltningsdagarna 2015 
 

09.10-10.00 Framtidens e-förvaltning 
 Ta del av regeringens planer och mål för framtidens e-förvaltning. Hur ska staten främja samverkan och skapa bättre förut- 
 sättningar för gemensam finansiering? Hur kommer e-förvaltningen att organiseras efter att E-delegationens uppdrag är  
 slutfört? Mehmet Kaplan, IT-minister och Anders Nyström, Näringsdepartementet
 

10.00-10.30 Public sector modernisation in the EU 
 The Digital Economy and Society Index (DESI) places Sweden as the third best in the European digitalisation contest.  
 Learn more about what the European Commission can offer to help the member states to support the modernising  
 process in their public sector. Gertrud Ingelstad, Director, Digital Business solutions, DG Informatics, European Commission
 

10.30-11.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare
 

•11.00-12.10 UNCONFERENCE: Förändringsledning – Del 1 
 Att driva förändringsprocesser är ett riskfyllt uppdrag och som genomförare av förändringen är det stor risk att du får  
 skulden för det som inte blivit bra. Allt för ofta beror misslyckandet på informations- och kommunikationsbrister. 
 Ta del av expertens tips och råd för att lyckas med förändringsprocessen. David Loid, Retorikexpert 

•11.00-11.30 PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm eller verklighet? 
 Det talas mycket om vikten av innovation. Det finns en myndighet med denna inriktning och det har också införts ett 
 särskilt upphandlingsförfarande i syfte att främja innovation inom offentlig förvaltning. Men sker det verkligen och vad  
 kan vi göra för att främja innovation i framtiden? Karl-Oskar Brännström, FlexiteBPMS, Johan Magnusson, Forskare,   
 Göteborgs universitet och Institutionen för Tillämpad IT, Chalmers, Daniel Forslund, Landstingråd, Folkpartiet i Stockholms  
 läns landsting och Ann-Mari Fineman, Enhetschef IT-användning och tjänster, VINNOVA.  

•11.40-12.10 Innovationsövning - Prototypa den framtida e-förvaltningen!
 Hur kan vi förstå användarnas behov av e-förvaltning? Och hur förändrar det idéerna för hur vi ska arbeta? Var med och  
 prototypa det framtida e-samhället och gestalta det som andra bara diskuterar i panelsamtal! Ivar Björkman och  
 Susanne Ringström, Openlab 

•11.40-12.10 INTERNATIONELL UTBLICK: Hur lyckas du med stora digitala transformationsprojekt  
 Lär av vårt grannland Norge genom att ta  av erfarenheter och framgångsfaktorer från ett av de största IKT-projekt man  
 någonsin genomfört. Lösningen som är gjord för vägområdet garanterar effektivitet, jämlikhet och kvalitet i handläggningen.  
 Bodil Dreyer Rønning, Chef för Trafikant och fordonsavdelningen, Statens Vegvesen, Norge.
 

12.10-13.20 LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN  

•13.20-14.10 INTERNATIONELL UTBLICK: Putting the need of the users´ first 
 ”We put users’ needs before the needs of government!” User Research is a prize-winning and much admired UK Govern 
 ment Digital Service. The team helps to connect the people who design public services with the citizens who will use them.
 Leisa Reichelt, Head of User Research, UK Government Digital Service 

•13.20-14.10 PANELSAMTAL: Bättre e-tjänster genom dialog i upphandlingar 
 Dialog ökar vår förmåga att bättre förstå varandras förutsättningar och att lära av tidigare affärer och upphandlingar. Hur  
 förbättrar man dialogen mellan inköpare, leverantör och verksamhet i upphandlingssammanhang? Eva-Lotta Löwstedt  
 Lundell, VD, SKL Kommentus, Henrik Karlsson, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, samt Upphandlingschef,  
 Helsingborgs stad, Egil Nylén, Upphandlingschef, Umeå kommun, Lars Niia, Upphandlingsansvarig, Acando, Anna  
 Lipkin, tf. Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten 

•13.25-14.10 UNCONFERENCE: Förändringsledning – Del 2, David Loid, Retorikexpert
 

14.20-14.50 Seminariepass 1 (se sid 14) 
 

14.50-15.20 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare 
 

15.20-15.50 Seminariepass 2 (se sid 15) 

•16.00-16.50 OPEN HEARING: De nominerade till eDiamondaward 2015 
 Lyssna till de nominerade till eDiamond Award och ställ dina frågor direkt till representanterna. 

•16.00-16.50 Hur får vi ut den fulla potentialen av e-hälsa? 
 Utifrån erfarenheter som nationell utförare av e-hälsotjänster reflekterar 1177 Vårdguiden kring; hur ska landsting, regioner  
 och kommuner kunna få ut största möjliga nytta av e-hälsa? Kim Nordlander, Chef och Lena Franzén, Stabschef och  
 verksamhetscontroller, Invånartjänster, Stockholms läns landsting 

16.50-17.15 Hemlig gäst 
 

17.15-17.20 Moderatorn Karin Adelsköld avslutar dagen 
 

17.20- Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen, följt av med underhållning och prisutdelning! (se sid 24)
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Mehmet Kaplan

Karl-Oskar 
Brännström

Leisa Reichelt

Ann-Mari Fineman

Daniel Forslund

David Loid



13

TORSDAG 8 OKTOBER
08.30-09.00 Registrering och fika bland utställarna
 

09.00-09.05 Moderatorn Karin Adelsköld välkomnar oss till dag II
 

09.05-09.50 Skapa en innovativ organisation - lär av Google 
 Google listas ofta som en av de mest attraktiva arbetsgivarna och en av de mest innovativa organisationerna i världen. Men  
 hur bygger vi en innovativ organisation? Jesper Ritsmer Stormholt, ger dig insikt i hur Google själva arbetar och hur du kan  
 göra för att skapa ett innovationsvänligt och effektivt klimat med nöjda medarbetare. Jesper Ritsmer Stormholt, nordiskt  
 ansvarig för Google for Work
 

10.00-10.30 PANELSAMTAL: Informationssäkerhet i det offentliga – Hur illa är det egentligen?  
 Riksrevisionens rapport, informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen har kommit fram till att det finns omfattande  
 brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka  
 hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Expertpanelen diskuterar utifrån  
 rapporten och ger dig insikter i säkerhetsläget och vad som kan göras. Andreas Häglund, Sales Director National Security,  
 Advenica, Fia Ewald, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef,  
 Göteborgs stad, Ulf Bengtsson, Riksrevisor, Riksrevisionen, Fredrik Renström, Vice VD, Rote Consulting
 

10.30-11.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare
 

11.00-11.30 Seminariepass 3 (se sid 16) 

•11.50-12.30 Webbtjänster över nationsgränserna
 Visionen om en gemensam elektronisk marknad är på god väg att bli verklighet i Europa, då dagens nationer blir allt mer  
 digitala. Medborgare och företag förväntar sig därför att Europas offentliga myndigheter ska följa samma trend. Medlems 
 länderna har dock olika lösningar, standarder och juridiska krav. Vi tar exempel från deltagarna för att se hur deras behov  
 kan dra nytta av den europeiska utvecklingen av infrastruktur för eID, eSignatur och attribut för sådant som befogenheter,  
 kvalifikationer och fullmakter. Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet, Arvid Welin, Institutionen för data- och system- 
 vetenskap, Stockholms Universitet m.fl. 

•11.50-12.30 Nyttorealisering  – Till vilken nytta? 
 Alla förändringar/investeringar som görs skall åstadkomma någon form av nytta – annars ska de inte göras! Genom att  
 arbeta strukturerat med nyttorealisering kan man maximera nyttan av organisationens satsningar och nå strategiska mål!  
 Med utgångspunkt i E-delegationens vägledning och egna erfarenheter berättar Maria om utmaningar, förslag och konkreta  
 råd för att lyckas. Maria Björk, Fujitsu  
 

12.30-13.40 LUNCH OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN 
 

13.40-14.10 Seminariepass 4 (se sid 17) 
 

14.20-14.50 Seminariepass 5 (se sid 18) 
 

14.50-15.20 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER – Fika och möt våra utställare 
 

15.20-16.00 PANELSAMTAL: Hur bör en ny nationell bredbandsstrategi utformas
 I vinter kommer Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan att presentera en ny bredbandsstrategi som enligt ministern måste  
 vara ”relevant och framåtblickande”. Vad bör den nya strategin innehålla för att tillgodose det offentligas, företagarnas och  
 hushållens behov i dag och i framtiden? Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen, Gunilla Kindstrand, Kulturchef  
 Mittmedia, Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings kommun, Karin Ahl, Styrelseordförande Svenska Stadsnätsföreningen,  
 Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, Sveriges Kommuner och Landsting
 

16.00-16.10 eFörvaltningsdagarna 2015 avslutas 

H
UVUDPRO

G
RAM

Andreas Häglund

Jesper Ritsmer 
Stormholt

Fia Ewald

Jan A Svensson

Åsa Zetterberg

Maria Björk

Eförvaltningssdagarna  
Presents

featuring gaston & friends
wednesday october 7th seven o’clock  in the evening  

at hamburger börs, jakobsgatan 6, stockholm sweden

A NIGHT OF ENTERTAINMENT

• Parallella plenumföreläsningar. Se sid 10-11 för lokalhänvisning.
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PRAKTIKFALL: Så håller du en workshop för att övertyga ledningen
Lokal: Plenum

Lokal: Snickeriet

Lokal: Avance

Lokal: Tändkulan

Västerås stad delar med sig av erfarenheter i sitt arbete att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur arbetar vi för att 
stödja verksamheterna i deras arbete med att skapa digital samhällsnytta för våra skattemedel? Digitaliseringen behö-
ver ses som det strategiskt viktigaste verktyget i vår kommunala verktygslåda där målsättningarna inte är skilda från 
övriga mål för kommunsverige. Vi berättar om hur vi som central resurs för utveckling och innovation engagerar led-
ningen i workshops och forum för att skapa insikt och delaktighet för medarbetaren och mervärde för västeråsaren.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Hur får man den interna IT-avdelningen att styra outsourcingleverantörer?

Outsourcing kan ofta leda till resurskrävande extraarbete och bli dyrare än man tänkt sig. Ett av de mer osynliga 
skälen till att saker inte fungerar beror på styrningen av den nya leverantören. Det spelar ingen roll hur bra avtal man 
skriver - det är beställarens operativa personal som måste förstå affären och vara lojal med projektet. Så hanterar  
du outsourcingsamarbetet och styr mot upphandlade effektmål.
Lars Arrhed, Advokat och Per Frisack, Managing partner, Advokatfirman Lindahl

Från förstudie till färdigt e-arkiv

Bland Västra Götalands 49 kommuner finns det ett varierande behov av samverkan om e-arkiv. Kommuner har idag 
olika resurser för att hantera e-arkiv. Hur kan samverkan underlätta kommunernas gemensamma resa mot e-arkivet? 
Vilka är de faktorer som ligger till grund för att 3 kommuner i Västsverige varit först med att avropa e-arkiv? Hur går 
man vidare från förstudie till ett färdigt e-arkiv?
Johan Kjernald, eSamordnare, IT-samordnare, Göteborgsregionens kommunalförbund 

E-förvaltning på mottagarens villkor  

Ta del av en ny undersökning om medborgares vanor och attityder till myndigheter, kommuner och landstings 
kommunikation. Är fysisk kommunikation fortsatt relevant i en allt mer digitaliserad värld? Vad är alternativen och hur 
kommer dessa att påverka vår relation med medborgaren? 
Andreas Falkenmark, Affärsområdeschef, PostNord 

Obligatoriskt att ställa krav på tillgänglighet 

Inom kort blir det tvingande i LOU att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av IT- och kommunikationsteknik, 
såväl produkter som tjänster. Vad innebär detta för dig som beställare eller leverantör och hur ska du leva upp till  
de kommande kraven?
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet och Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen. 

Lokal: Cuisinen

Lokal: Monteringen

Så ska nivån för informationssäkerhet höjas i Sverige

Brottsförebyggande rådets generaldirektör föreslår i sitt betänkande ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige” en 
strategi och en rad åtgärder för att avsevärt höja nivån för informationssäkerheten i staten.Strategin innehåller förslag 
till åtgärder som ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informations-
säkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar. Ta del av strategin om hur du kan 
säkra din organisation. 
Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet, utredare ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”. 
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Vem styr – du eller affärssystemet?
Lokal: Plenum

Lokal: Monteringen

Lokal: Snickeriet

Lokal: Avance

Lokal: Tändkulan

I ljuset av trender inom användning av nya affärssystem enligt plattformslogiken så beskrivs problem och utmaningar 
för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Offentlig sektor har en unik möjlighet att ta ledningen i teknikomställ-
ningen. Ta del av de bästa råden för beställning av IT-system.
Johan Magnusson, Forskare Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt Institutionen för  
Tillämpad IT, Chalmers

PRAKTIKFALL: Vinnaren av eDiamond Award 2014! Data kan flyttas utan att information går förlorad

År 2014 tilldelades Riksarkivet priset eDiamond Award för de förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)  
som projektet eARD resulterat i. FGS:erna har väckt stort intresse både nationellt och internationellt och innebär  
att data kan flyttas utan att gå förlorad, oavsett system och i hela kedjan. Men hur gör man egentligen? 
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata och Tomas Isenstam, Jurist, Riksarkivet

PRAKTIKFALL: Fram med idéerna – nu är e-förslagen här!

E-förslag är ett arbetssätt som involverar invånarna och leder till utveckling och förbättring. I Västerås stad används 
invånardialogen som en del i beslutsprocessen och ger förtroendevalda ett bredare beslutsunderlag. Verksamheterna 
får in många bra förslag och staden garanterar att man utreder alla förslag som får minst 100 Ja-röster.
Ami Netzler, Mångfaldsstrateg, Västerås stad

Så undviker du att bli inlåst 

Införskaffande av nya IT-system och outsourcing av befintligt IT-stöd innebär resurskrävande projekt under lång tid till 
mycket höga kostnader. När man är färdig med ett sådant omfattande projekt vill man helst inte göra det igen. Det är 
emellertid varken ekonomiskt försvarbart eller förenligt med upphandlingsreglerna att sitta kvar med samma leverantör 
i år efter år. Det finns flera samverkande skäl till inlåsningseffekter. Dessa är bland annat hänförliga till ekonomi, av-
skrivningstiden för IT-investeringar, leverantörens kunskapsövertag, immateriella rättigheter och upphandlingsreglerna. 
Pontus Etéus, Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl 

PRAKTIKFALL: Ärendeknutpunkten – Informationsnav mellan e-tjänster och verksamhetssystem 

Växjö kommun införde 2014 en ny e-förvaltningsplattform. Visionen är en plattform där ärendehantering och kon-
taktcenterprocessen knyts ihop med en portal för kommunens e-tjänster och medborgarnas Mina sidor. De olika 
processerna ska kunna utbyta information. Ärendeknutpunkten ses som möjliggöraren. Följ resan för att sjösätta 
ärendeknutpunkten, vilken roll den fått och vilka utmaningar vi mött.
Marcus Werngren, Projektledare, Växjö kommun  

e-Tjänster inom Europa

Här presenteras ett antal e-Tjänster som provats mellan europeiska länder, med legitimering och underskrift,  
för att visa att ”vanliga e-Tjänster” kan ha nytta av den europeiska modellen.
Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet

Lokal: Cuisinen
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En smartare kommunal förvaltning med körbara processer i Halmstad
Lokal: Plenum

Lokal: Snickeriet

Lokal: Avance

Lokal: Tändkulan

I Halmstad möjliggörs den delning av uppgifter mellan invånare och medarbetare, som är fundamentet för ett smartare 
Halmstad. Utmaningen var att snabbt, enkelt hantera nya och förändrade krav i samverkan mellan verksamhet och 
IT. Att samtidigt utnyttja befintliga IT-system så långt som möjligt var också en viktig faktor. Navet i plattformen är bl.a. 
körbara processer med BariumLive som integreras till eTjänsteplattform och olika verksamhetssystem. Vi visar hur det 
fungerar! 
Per-Olav Gramstad, Projektledare eFörvaltning, Halmstads kommun

Ständig nyttorealisering i en innovativ förvaltning

Hur skapas en effektiv Nyttorealisering i ett förändringsarbete? Sker innovationsfasen till fullo vid starten eller kan man 
tänka annorlunda? En innovativ förvaltning skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och kontinuerlig nyttorea-
lisering utifrån prioriteringar baserade på aktuella behov och omvärldens förändrade förutsättningar. Seminariet utgår 
från e-Delegationens vägledning Nyttorealisering 2.0 och relaterar till den med praktiska exempel och reflekterar över 
erfarenheter.
Joakim Wiklund, Agio

PRAKTIKFALL: E-arkiv

Mölndals stad avropade e-arkiv i slutet på år 2014 och var först ut att avropa på det ramavtal SKL tagit fram för 
införskaffande av e-arkiv. Tiden från avslutad förstudie till införandeprojekt var på ungefär ett år. Mölndals stad hade 
ambitionen att för en så låg ingångskostnad som möjligt uppnå kortsiktig nytta och att snabbt införa e-arkiv. Lyssna 
på deras erfarenheter från planering, upphandling och införande av e-arkiv. 
Mathias Krusell, Arkivarie och Carl Henrik Ronge, Mölndals stad. 

PRAKTIKFALL: Medborgarservice på riktigt  

Järfälla kommun har samlat Servicecenter, Informationsenhet och e-utvecklingen under en avdelning med ambitionen 
att bli ledande på medborgarservice. Lyssna på hur avdelningschefen för Information och Service i Järfälla kommun, 
André Hagberg, berättar om hur de tänker och arbetar. Ta del av hur Servicecenter fångar upp medborgarnas behov 
och hur detta används i verksamhetsutvecklingen genom att designa tjänsterna utifrån verkliga behov.
André Hagberg, Avdelningschef Information och Service, Järfälla kommun

RUNDABORDSAMTAL: Samverkansvarianter

Samverkan mellan kommunerna har ökat inom e-förvaltningsområdet. Vilken av de olika samverkansformerna  
skall man välja?  
Nämnd: Rikard Olsson, Sydnärkes IT-nämnd, Mats Porsklev, Förbundschef på Sydarkivera,  
Mikael Lagergren, IT-direktör Västerås stad m.fl. Henrietta Hurtig, Initiativtagare till nätverket ”eFörvaltning  
i praktiken”, samt Verksamhetsutvecklare, Adaptit

Lokal: Cuisinen

Lokal: Monteringen

Informationssäkerhet och automatiserat informationsutbyte – går det att kombinera?

Behovet av att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter är väldigt stort när det gäller att effektivisera hante-
ringen av ärenden, men detta får på inga sätt stå i konflikt med medborgares rättigheter och integritet. Därför krävs 
det att de policys som ska appliceras för att säkerställa informationsutbytet är frikopplade och granskade av myndig-
heter. Detta går att genomföra med lösningar som har en tredjepart-aspekt för filtrering och hög informationsintegritet.
Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica.
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Samverkan kring IT-tjänster – är det möjligt? – De juridiska förutsättningarna för samverkan
Lokal: Plenum

Lokal: Monteringen

Lokal: Snickeriet

Lokal: Avance

Lokal: Tändkulan

Utveckling och förvaltning av IT-system är kostsamt och resurskrävande. För offentlig sektor är emellertid ett väl  
fungerande IT-stöd i de allra flesta fall helt avgörande för att verksamheten överhuvudtaget skall kunna fungera.  
Man har i detta sammanhang mycket att vinna på erfarenhetsutbyte och inköpssamverkan. Men reglerna är  
snåriga och få offentliga beställare vågar utsätta sig för de risker som uppkommer vid samverkan. Lär dig mer  
om de juridiska förutsättningarna för olika samverkansformer. 
Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl och Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus

Personlig integritet i molnet – en blixt från klar himmel?

Som beslutsfattare inom offentlig sektor ställs du inför höga krav och stora förväntningar på effektivt ledningsstöd, 
efterlevnad av regelverk och att erbjuda en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Ta del av tips och checklistor för 
att ta hållbara beslut när det kommer till molntjänster. Vilka är för- och nackdelarna med molntjänster och hur ser de 
rättsliga förutsättningarna ut? Så vänder du hantering och skydd av personlig integritet från en börda till en möjlighet.
Fredrik Rehnström, Vice VD och Hans Dahlquist, Affärsområdeschef Risk och säkerhet, Rote Consulting.

Uppföljning av IT-kostnader i staten 

ESV har uppdraget att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas IT-kostnader, inhämta informa-
tion om vilka st  a IT-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. ESV skall också utarbeta förslag till 
hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas IT-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens 
digitalisering kan följas upp.
Magnus Gunnarsson, Utredare och Leif Lind, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Öppen källkodsbaserad informationshantering inom offentlig förvaltning

Öppen källkodsbaserade ärende-, dokument-, diarie- och e-arkivlösningar har fått starkt fotfäste inom offentlig förvalt-
ning på kort tid. Vi kommer här redogöra på vilka grunder offentliga organisationer väljer dessa lösningar och förtjäns-
terna som upplevs i verksamheten.
Linus Valdemarsson, Projektledare och Arkivarie, Svenska Kraftnät.

PRAKTIKFALL: E-förvaltning i skogen – behövs internet för att släcka en skogsbrand? 

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 ställde nya krav på kommunikation och IT. Hur bygger man upp tillgång 
till internet och stödsystem långt utanför bredbandsnäten och mobilmaster. Detta samtidigt som flera orter måste 
utrymmas? Lyssna på erfarenheterna och fundera på hur du löser uppgiften om den händer i din kommun.   
Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad, Johan Ahlström, Riskingenjör, Västerås stad 

Värdet av samordning vid utveckling av e-hälsa

Vilka utmaningar stöter man på vid samordning och vilka är vinsterna? Hur kan myndigheter och förvaltningar dra 
nytta av vinster som uppstår vid samordning? Ta del av erfarenheterna.
Anders Milton, seniorkonsult och delägare i Isak (tidigare ordförande och VD i Läkarförbundet, ordförande i SACO, 
Svenska Röda Korset, World Medical Association, ledamot av 2005 års katastrofkommission)  

Lokal: Cuisinen
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Samverkan, javisst! Men kring vadå?
Lokal: Plenum

Lokal: Monteringen

Lokal: Snickeriet

Lokal: Avance

Lokal: Tändkulan

Samverkan mellan kommuner kan ge många fördelar. Men vad ska man samverka kring, och vad bör man inte 
samverka kring? Mälarkommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås samverkar regionalt och tacklar 
tillsammans utmaningar effektivare vilket frigör mer resurser för samhällsbyggandet. Samarbetet bygger på ett synsätt 
där kommunernas olikheter ses som tillgångar för att nå en större helhet och stärka den gemensamma förmågan. Vi 
berättar om hur vi samverkar enligt vår gemensamma handlingsplanen för IKT.
Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Peter Mannerhagen, IT-arkitekt, Västerås stad

Svensk e-legitimation – nu är det dags!

Nu är det dags för Svensk e-legitimation att ersätta de befintliga e-legitimationsavtalen och runt hörnet väntar utländ-
ska e-legitimationer. Vad innebär det egentligen för kommunen, landstinget och den statliga myndigheten? Under 
detta seminarium får du konkreta råd och tips om vad som är viktigt att tänka på. Vi går igenom dina möjligheter och 
utmaningar och ger dig en checklista.
Eva Ekenberg, Kansliansvarig, E-legitimationsnämnden

Så möter svensk offentlig sektor de digitala utmaningarna

Acandos studie av svenska företags och offentlig sektors digital förmågor svarar på vem som har kommit längst i digi-
taliseringen – privat eller offentlig sektor? Vilka strategiska kanalval gör B2B- och B2C-företag och offentlig sektor och 
hur skiljer sig valen åt? Hur skiljer sig kommuner, landsting, universitet och statliga myndigheter åt när det gäller digital 
mognad? Vad gör de konkret för att förbättra det digitala värdeskapandet?
Petter Schaffer, Digital strateg, Acando

Digital information som strategisk resurs

Föreläsningen går in på informationens värde och nödvändigheten att kommuner och landsting vidtar åtgärder för att 
säkerställa en hållbar hantering av sin digitala information med hjälp av ett e-arkiv. Under föredraget informeras om 
pågående och kommande stödinsatser från SKL och hur du på bästa sätt kommer igång med ett e-arkiv i  
din organisation.
Caspar Almalander, Nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting, Pia Hedenblad,  
Försäljningschef, SKL Kommentus Inköpscentral AB 

Att ställa krav och utvärdera användbarhet – hur gör man konkret? 

Att ställa detaljerade tekniska krav på ett IT-system är svårt, tar lång tid och leder ofta till missnöje med leveransen. Att 
ställa alltför generella krav öppnar upp för missförstånd, tilläggsarbeten och extrafakturor. En beställare är intresserad 
av verksamhetsnytta. I det sammanhanget vill vi kunna ställa krav på användbarhet - men går det verkligen enligt  
upphandlingsreglerna? Ja - men man måste veta hur man gör. 
Hanna Lundqvist, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl  

PRAKTIKFALL: E-socialtjänst – en gemensam socialjour för akuta ärenden 

I Skaraborg har 15 kommuner gått samman om en gemensam socialjour som tar hand om akuta ärenden. En  
kommunikationslösning har utvecklats som innebär en effektivare handläggningsprocess, flexiblare tillgänglighet  
vid godkännande och säkrare hantering av sekretessbelagd information.
Sara Salegård, e-strateg, Skövde kommun och Fredrik Karlsson, chefsarkitekt, Visma Consulting 

Lokal: Cuisinen
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PARTNERS
PÅ eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2015

Advokatfirman Lindahl KB
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 upp-
handling av ITtjänster 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 leveran-

törs- 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

21st Century Mobile 
21st Century Mobile erbjuder högkvalitativa och kundanpassade lösningar som använder den mobila kanalen för att 
effektivisera och förenkla våra kunders affärsprocesser, kommunikation och marknadsföring. Tack vara hög kom-
petens, stabil och beprövad plattform kan vi erbjuda flera applikationer som använder den mobila kanalen för att 
snabbt och effektivt kommunicera med en stor publik. Våra applikationer har utvecklats för att möta olika typer av 
behov inom flera branscher och användningsområden med tydlig nytta. Välkommen till vår monter för intressanta 

diskussioner kring lösningar för bland annat e-hälsa och incidenthantering! 
Läs mer på: www.21st.se/

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: www.facebook.com/eforvaltningivasteras

Visma Consulting 
Visma Consulting tar fram IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet. Ett av våra nyckelområden är 
e-förvaltningsstödjande tjänster. Vi kan bidra med allt som behövs för att bygga en komplett plattform så att ni upp-
når en sammanhållen e-förvaltning som svarar upp till medborgarnas och företagens krav och förväntningar. Våra 
medarbetare har både tekniskt avancerad kunskap och djup kunskap om våra kunders verksamhet, efter att ha 

samarbetat med offentlig sektor i 40 år. Vi är en del av koncernen Visma som har 6 400 anställda och en omsättning 
på 6 500 MNOK. Läs mer på www.visma.se

Agio
Effektivare processer med hjälp av IT!
Agio är specialister på E-förvaltning och erbjuder kunder tjänster och systemlösningar för att digitalisera arbets-
flöden och effektivisera verksamhetsprocesser. Agio är med från tidiga analys- och utredningsfaser till införan-
deprojekt och support.  

Bland Agios kunder finns Länsstyrelserna, Försvarsmakten, Skatteverket, Region Gävleborg, Region Halland, 
Lotteriinspektionen, Sametinget och Vallentuna kommun. Läs mer på: www.agio.se  

Openlab 
Openlab är ett kreativt labb som möjliggör samhällsinnovation för den växande staden, i syfte att förbättra livs-
kvalitén för människor och miljö. Det skapades av sju parter - Stockholm stad, Stockholms läns landsting, 
Länstyrelsen, Stockholms Universitet, KTH, Södertörns Högskola och Karolinska Institutet. Syftet är att ta sig an 
stadens utmaningar för att genom multidisciplinaritet och kreativa metoder skapa lösningar. Vi håller en masterkurs, 

workshops, driver projekt och mycket mer för att lyckas med detta. Läs mer på openlabsthlm.se
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PostNord 
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi 
säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett 
starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och 
logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38 000 medarbetare. Moderbola-

get är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på: www.postnord.com.

Artvise 
Ledande leverantör inom smarta eförvaltningslösningar. IT och verksamhet för att uppnå största möjliga nytta! 
Artvise levererar lösningar för e-tjänster, kundtjänst samt dokument och ärende-hanteringssystem. 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
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Dataföreningen 
Dataföreningen är en oberoende ideell organisation med missionen att öka kunskap och kontakter genom nätver-
kande. Genom nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter håller du dig uppdaterad inom teknik och 
verksamhetsutveckling tillsammans med 13 000 medlemmar över hela landet. Som medlem kan du delta i närma-
re hundra kunskapsnätverk för kunskapsutbyte med branschkollegor inom aktuella frågeställningar och utmaning-
ar; såsom e-förvaltning, upphandling, förändringsledning, molntjänster, informationssäkerhet, digital strategi och 

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

SKL Kommentus AB 
SKL Kommentus AB, en koncern inriktad på offentlig upphandling, våra bolag är:
SKL Kommentus Inköpscentral samordnar upphandlingar på ramavtal för två eller fler myndigheter/bolag i kommu-
ner, landsting och regioner.
AffärsConcept genomför upphandlingar för enstaka myndigheter och erbjuder tjänster inom  
upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. 

SKL Kommentus erbjuder mediatjänster, tryckta blanketter, specialprodukter och HR-tjänster.  
Läs mer på: www.sklkommentus.se

Advenica 
Advenica skapar cybersäkerhetslösningar för dagens och framtidens kritiska informationsutbyten. Vi gör de unika 
lösningar som alla i efterhand undrar varför det inte har gjorts tidigare. Advenicas lösningar skapar förtroende mel-
lan människor när informationsutbyte är centralt för att deras verksamhet. Advenica har mer än 20 års erfarenhet 
av att designa, utveckla, tillverka och sälja cybersäkerhets-lösningar . Advenica har sitt huvudkontor med utveck-

ling och tillverkning i Lund, Sverige och vi kan med stolthet märka våra produkter med ”Made in Sweden”.  
Läs mer på: www.advenica.com

Knowit 
Knowit gör skillnad i den offentliga sektorn, genom att se helheten och förstå behoven. Vi driver förändringen från 
strategi till implementering och uppföljning. Vi säkerställer att förändringarna sker med högsta kvalité och mätbart 
resultat. Knowit använder inga färdiga modeller för sitt arbete utan utgår ifrån best practice, kundens förutsättning-
ar och behov. Vill du läsa mer om oss se här: www.knowit.se
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Barium
– Våra kunder får saker gjorda!  
Barium tillhandahåller plattformen Barium Live som används av innovativa kommuner, myndigheter och andra orga-
nisationer för att digitalisera och effektivisera verksamhetsprocesser. Barium Live hjälper organisationer att bli mer 
agila, engagerade och kundfokuserade genom att förbättra och förkorta hela införandeprocessen för IT & Verksam-

hetsstöd. Barium Live används av bl a CSN, Västra Götalandsregionen och Karlstad Kommun och är prisbelönta av 
Gartner. Läs mer på: www.bariumlive.se.

Post- och telestyrelsen 
Fokus på innovation och funktion 

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sve rige ska ha tillgång till bra bredband, telefoni och post. För 
att detta ska gälla just alla, oavsett vilken funktions förmåga du har, arbetar PTS med att tillgodose samhäl let med 
information och verktyg som ökar tillgången till digitaliseringens möjligheter. PTS fokuserar särskilt på innovations-
främjande aktiviteter för att skapa fler kommunikationsmöjligheter för målgrupper där nuvarande lösningar inte 
räcker till. En viktig aktivitet i det arbetet är tävlingen ”Innovation för alla”. Två gånger per år tävlar företag och of-

fentliga verksamheter om finansiering till sina projekt och idéer som syftar till att inkludera fler i det digitala samhället. 
Varje vinnare kan få upp till 1,7 miljoner till sitt projekt. Hittills har 90 vinnare fått dela på 113 miljoner kronor.  

Läs mer på www.pts.se/innovation

Redpill Linpro i samarbete med Alfresco 
Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open  
Source. Vi tillhandahåller konsulttjänster, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationshantering och drift 
för produkter med Open Source som sträcker sig från infrastruktur, databaser, middleware och affärssystem till 
kundspecifika lösningar baserade på komponenter med Open Source. Med våra 160 medarbetare kan vi leverera 
högkvalitativa tjänster för affärskritiska lösningar till våra nordiska kunder. Våra kontor i Stockholm, Oslo,  

Köpenhamn, Göteborg och Karlstad samarbetar för att säkerställa att våra kunder erbjuds bästa tänkbara  
service, oberoende av det geografiska läget. Läs mer på:   redpill-linpro.com/

Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket verkar för en effektiv statsförvaltning. Vi har kontroll på statens finanser och säkerställer 

att statens pengar används på ett effektivt sätt. Vårt uppdrag är stödjande och styrande och vi arbetar nära både 
myndigheterna och Regeringskansliet. Vi har en stor löpande verksamhet, men arbetar även på uppdrag av 
regeringen, Regeringskansliet, kommittéer och myndigheter. ESV har en nyckelroll i regeringens satsning inom 
e-förvaltningsområdet. Vi ska bland annat följa upp e-förvaltningsinitiativ, ge stöd inom området nyttorealisering 
och följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV har även ett särskilt regeringsuppdrag att följa upp IT-kostna-

der och strategiska IT-projekt i staten. ESV arbetar för att införa e-handel i staten och fungerar som stöd till myn-
digheterna. Vi samordnar och koordinerar det svenska deltagandet i EU-projektet E-SENS som syftar till att utveckla 

en gemensam digital infrastruktur i Europa. Läs mer på: www.esv.se

Acando
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att 
förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombi-
nera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse  
för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i 

Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.  
  Läs gärna mer på www.acando.se.



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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Svenska Stadsnätsföreningen 
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät 
i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen 
företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för 
bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag 

ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.
Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org

flexiteBPMS 
flexiteBPMS är Sveriges mest använda system för e-förvaltning, e-tjänster och kontaktcenter. Under 10 års tid har 
vi levererat tjänster och system till 100-tals kunder från både privat och offentlig sektor. Vi är leverantör till Trollhät-
tans stad, vinnare av eDiamond Award 2013 för sitt helhetsgrepp kring e-förvaltning med optimerade och automa-
tiserade verksamhetsprocesser. Vi vet vad som krävs för en e-förvaltning som verkligen levererar nytta.

Läs mer på: www.flexite.com
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Sopra Steria 
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag. Företaget har en av marknadens mest omfattande tjäns-
teportföljer, däribland strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och 
drift. Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien och har djupgående kunskap 
om flera branscher. Företaget har 37 000 medarbetare i 20 länder och hade en proformaomsättning på 29 mil-
jarder svenska kronor under 2014. I Skandinavien arbetar 1 300 medarbetare och den årliga omsättningen är 1,9 

miljarder svenska kronor. Läs mer på: www.soprasteria.se

Rote Consulting AB 
Rote är ett privatägt och leverantörsoberoende konsultföretag som levererar managementtjänster inom försvar, 

information, säkerhet och teknik. Rote har grundades 1989 och har sedan dess varit lönsamma med god utveck-
ling. Nyckeln till vår framgång är en mångsidig sammansättning av kompetenta medarbetare. Alla medarbetare 
är handplockade för sina speciella kunskaper och egenskaper. Vi har därför en unik balans mellan våra cirka 50 
medarbetare, fördelade på huvudkontoret i Stockholm och lokalkontoren i Kristianstad, Göteborg samt Boden. 
Rote står för trovärdighet, erfarenhet, effektskapande och robusthet. Vårt arbete håller alltid hög integritet med  

stöd av säkerhetsmedvetna och personkontrollerade medarbetare.  Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001, arbetar i enlighet med standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och följer CSR-standarden ISO 26000. 

Läs gärna mer här: www.rote.se.
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Vad kostar det?  
2 DAGAR: 6 900 kronor/deltagare 
I avgiften ingår: Seminarier, workshops, den 
integrerade utställningen, lunch och fika un-
der båda dagarna samt middag och under-
hållning kvällen den 7 oktober.  
 
DAG 1 (onsdag): 4 500 kronor/deltagare 
DAG 2 (torsdag): 3 900 kronor/deltagare 
 
OBS! Anmälan är bindande. Går att överlå-
tas, meddela oss i sådana fall. 
 
Samtliga priser anges exklusive moms. 

Rabatter  
Grupprabatt 
1. Boka sex deltagare, en deltar kostnadsfritt. 
2. Boka tio deltagare, två deltar kostnadsfritt. 
 
Ange ”grupprabatt” under ”ev. rabatt” i  
anmälningsformuläret.  
 
Partnerrabatt 
Du som har blivit inbjuden av någon av våra 
partners erbjuds en rabatt på 1000 kronor/
deltagare. För att ta del av rabatten ange 
vilken partner du har blivit inbjuden av under 
”partnerrabatt” i anmälningsformuläret. 

Var kan du bo?  
Vi kan rekommendera ett antal hotell som 
ligger i närheten av Nacka Strandsmäs-
san. Nedan har vi angett hur lång tid det tar 
att resa med bil mellan hotellet och Nacka 
Strandsmässan. 
 
Hotel J - 10 minuters gångväg. Rabatt 10% 
om du uppger rabattkod ”Massa10”. 
Quality Hotel Nacka - 4 minuter 
Elite Hotel Marina Tower - 5 minuter 
Kvarnholmen Hostel - 6 minuter 
Ett Litet Hotell - 9 minuter 
Skepparholmen - 11 minuter 

Hur tar du dig till och från Nacka 
Strandsmässan?  
Adress: Augustendalstorget 6, Nacka Strand 
 
Det är enkelt att ta sig till Nacka Strands-
mässan. Med bil tar det cirka 20-30 minuter 
från Stockholms Centralstation, beroende på 
trafiksituation och tidpunkt. 
 
Väljer du att ta bussen, avgår buss 443 från 
Slussen till Nacka Strand med beräknad 
restid på 13 minuter. Buss 71 går från Norr-
malmstorg via Slussen och  
Sickla till Nacka Strand. 
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Eförvaltningsdagarna  

Presents

featuring gaston & friends

wednesday october 7th 
seven o’clock in the evening 
at hamburger börs  
jakobsgatan 6, stockholm sweden

A NIGHT 

ENTERTAINMENT
OF

Are you ready to join the show?


