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Digitaliserings
Välkomna till mötesplatsen för oss som arbetar med
digitaliseringen i kommunerna

2017 års Kommits konferens, på Djurönäset/Värmdö/Stockholm den 24-26 april,
blir mötesplatsen med fokus på skapande av rätt förutsättningar och praktiskt
genomförande av den digitala transformationen i den kommunala sektorn.
Välkomna att nätverka och inspireras tillsammans med oss och våra partners!

Digitaliseringen
i centrum!

Den digitala transformationen är något alla talar om. Digitalisering är i fokus
och kommunerna sätter mål som innefattar utveckling, innovation och nya
arbetssätt. Vi vet redan att där vi lyckas finns det pengar att spara, vi uppnår
en högre grad av transparens och kommer närmare målet med att lära känna
och uppfylla medborgarens förväntningar. Vi ska transformera och
effektivisera hela kommunens tjänsteutbud, utan att kompromissa med
integritet och säkerhet med hjälp av digitaliseringen.
Hur åstadkommer vi det?

Digitalt samhälle
Digitalisering handlar om en samhällsförändring, där teknikutvecklingen förvisso
är central, men där de flesta ingående komponenterna inte är en fråga om teknik
utan där flera olika samhällstrender understödjer varandra. Digitaliseringen berör i
princip alla områden, och frågor om digitalisering behöver i högre utsträckning
integreras inom samtliga verksamhetsområden. Det är dels
informationsdigitalisering, det vill säga omvandling av information till digital form,
dels en samhällelig digitalisering, det vill säga (ökad) användning av IT i bred
bemärkelse i samhället.

Digital förmåga
Vi är nu mitt upp i ett genomgripande förändringsarbete i vår digitalisering som är
mycket svåra att överblicka, inte minst tidsmässigt. Som begrepp på detta
fenomen använder man ofta ”den digitala revolutionen”. Det digitala ger upphov
till helt nya tjänster och arbetssätt, som inte är möjliga i det icke-digitala. Det
handlar inte bara om att överföra de tjänster som redan finns icke-digitalt till en
digital form, utan det är nu också möjligt att sätta samman befintlig data som
skapar en helt ny tjänst.

Digital trygghet
Digitaliseringen måste genomföras så den inte kan användas på ett felaktigt,
farligt eller kriminellt sätt. Frågan om digital trygghet behöver därför tas på största
allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och för att
bygga den hållbara smarta staden. Behovet av att skydda information och
infrastruktur växer samtidigt som behovet av snabb, enkel tillgång till både
information och tjänster ökar.

Huvudtalare

Att leda digital transformation
Joakim Jansson

Hur blockkedjan kan förändra
offentliga tjänster
Christer Berg, ordförande, Dataföreningen

Författare till boken med samma namn tar oss med
på en digital resa med sikte på hur organisationer
och ledare lyckas med digital transformation. Vi får
insyn i hur andra gör för att lyckas och varför digital
transformation har mycket gemensamt med
vågsurfing. Vi får också en genomgång av den
metodik för digital transformation som han
tillsammans med sin kollega Marie Andervin och ett
40-tal samskapare utvecklat. En metodik som
hjälper verksamheter att löpande prioritera rätt
bland alla de möjligheter som digitaliseringen
bjuder på.
Joakim Jansson entreprenör och rådgivare med 15
års erfarenhet av digitalisering utifrån ledande
befattningar inom MTG, Aller och Spray. Utifrån
boken och metodiken grundades 2016 bolaget
DigJourney som hjälper ledare och organisationer
med transformation.

Hittills har digitaliseringen mest handlat om
effektivisering och rationalisering. Nästa steg är att
förändra samhället. Teknik som AI, Big Data, VR,
AR, IoT, 5G, biohacking, 3D-printing, sociala medier
och blockkedjan skapar tillsammans
förutsättningarna. Blockkedjan blir infrastrukturen
där offentliga tjänster kan automatiseras och
distribueras på en helt ny nivå. Gränserna mellan
medborgare och producenter förflyttas – kanske till
och med suddas ut. Vår syn på hur samhället ska
fungera kan komma att förändras i grunden.
Christer Berg är omvärldsanalytiker och har bevakat
digitaliseringen sedan 1990. Idag är han ordförande
för Dataföreningen och har även startat
analysbolaget Next Moose.

E-identitet för offentlig sektor
- från idé till verklighet

Gartner – En spaning inom
digitaliseringen

Försäkringskassan och Inera

Neville Cannon, Research Director

Föredraget tar avstamp i när Inera och
Försäkringskassan i september 2016 beslutade om
att starta ett samarbete kring en ny gemensam
identifieringstjänst som skulle ersätta både SITHS
och Försäkringskassans MCA. Den nya tjänsten
kom att heta E-identitet för offentlig sektor och
kommer att kunna nyttjas av kommuner, landsting
och myndigheter i Sverige.

Neville Cannon is a Research Director, focusing on
the public sector and government in particular.

Vi berättar om vår gemensamma resa med
intressanta utmaningar och en tydlig målbild, vårt
gemensamma regelverk och gemensamma
tekniska lösning (PKI) för hela flödet. Allt från
utfärdandet av själva certifikaten och deras
hantering, ner till den faktiska funktionaliteten för
användarna med Net iD produktfamilj för såväl
stationära som mobila enheter.

Before joining Gartner 2013, Mr. Cannon spent 15
years being the managing director of a software
company and the founding CEO of an innovative
award-winning data integration company. While at
Plymouth City Council, he was the CIO and then
program director for ICT shared services before
becoming the interim chief executive for the
Devon-based shared services provider, Delt
Services, and he was responsible for forming the
partnership of four local authorities and the largest
clinical commissioning group in England, agreeing
to form a new joint venture company. In 2012, he
was voted one of the TechRepublic CIO50, a group
of the most influential and innovative CIOs in the
U.K.
He also sat on the South West Socitm committee
and was a member of the local CIO Council,
seeking to improve the adoption of strategies such
as Planting the Flag and furthering shared services.
He also worked with various vendor groups, sitting
on U.K. advisory boards for both Microsoft and
IBM.

Microsoft
Ingen beskrivning ännu.

Enterprise Blueprint:
ett ramverk för att skapa digital
transformation i din verksamhet
Den digitala transformationen förändrar snabbt
spelreglerna och banar väg för morgondagens
organisationer. Det är inte en fråga om, utan när, du
som ledare tar steget och nyttjar den moderna
tekniken för att stärka och förflytta organisationen.
Sättet vi gör affärer, engagerar våra medarbetare
eller tar hand om vår hälsa har för alltid förändrats,
och det är här och nu ni kan få ett försprång.
Ta del av Apple’s syn på mobilitet samt deras
Enterprise Blueprint som är ett ramverk för att
skapa struktur kring din digitala förändring.

Dessutom föredrag av
Censornet
Cisco
E-identitet
Falkenbergs kommun och Pulsen
Forcepoint
KnowIT
Microfocus
Nexus
Smartsourcing
Techster

Anmäl er här
https://goo.gl/syXxGH

Program
MÅNDAG 24 APRIL
14.00
15.00
15.30
16.00
17.0023.59

Buss från Centralstation till Djurönäset
Incheckning, kaffe och smörgås
Inledning
Joakim Jansson – Att leda digital transformation
Mingel ute i Tema-husen, middag serveras under kvällen
Husen stänger och första dagen till ända

TISDAG 25 APRIL

ONSDAG 26 APRIL

08.45
09.00

Inledning
Christer Berg, Dataföreningen

10.00
10.30
11.10
12.00
13.00
13.10

Fika och partnerbesök ute i Tema-husen
Breakout
Keynote
Lunch i matsalen
lightning Speech
Inera och Försäkringskassan

09.00
09.15
10.15
10.45
11.15

– Blockchain för digitalt värdeskapande

– E-identitet för offentlig sektor - från idé till verklighet

14.10
14.20

lightning Speech
Gartner

15.15
15.45
16.25
17.00

Fika och partnerbesök ute i Tema-husen
Workshop och partnerbesök
Breakout
Mingel ute i husen och besök hos partners
KommITS årsmöte
Välkomstdrink
Middag, uppträdande och dans
Slut

19.00
19.30
01.00

– en spaning i digitaliseringen

12.15
12.30
13.00

Inledning, stora huset
Microsoft
Fika och partnerbesök ute i husen
Breakout
Enterprise Blueprint: ett ramverk för att
skapa digital transformation i din verksamhet,
stora huset
Avslutning
Lunch
Bussar avgår till Centralstationen

Partners

Förbergs

