
OFFENTLIGA AFFÄRER I 

ALMEDALEN 2018 

Offentliga Affärer är som vanligt på 
plats under politikerveckan i Visby. 

Under fyra fullspäckade dagar  
erbjuder vi högaktuella seminarier 

och paneldebatter

Program 
2-5 juli 2018

Offentlig
a Affärers tält, W

isby Strand, Strandvägen 4

Laura Hartm
an

Christer Olsson

Heike Erkers 
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ark



MÅNDAG 2 juli

10.00-11.00

11.00 – 11:45

13.00-13.45

Riskeras välfärden av ständig överprövning?  
- Kan det hämma innovationskraften? 

Sverige har flest överprövningar i Europa. Angelägna projekt försenas eller 
omintetgörs pga. utdragna processer. Hur påverkar detta utformningen av 
enskilda upphandlingar? Leder oviljan att riskera tidplanen till ett konservativt 
och innovationsfientligt förhållningssätt som hotar välfärden på sikt? 

Panelsamtal med: Ellen Hausel Heldahl, Projektledare på Svenskt Näringsliv,  
Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Markus 
Mårline, Advokat och delägare, Sigeman & Co
 
Moderator: Magnus Nedström, Advokat och delägare, Sigeman & Co

50 miljarder saknas år 2020 - Kan  offentliga upphandling 
bidra till att säkra välfärden?
Enligt officiella ekonomiska rapporter saknas nära 50 miljarder till 
välfärdssektorn redan 2020 och det blir värre! Kan offentlig sektor motverka 
det ekonomiska hotet mot den välfärd vi är vana vid idag genom bättre 
och effektivare redskap och styrning av landets offentliga inköp och 
upphandlingar? 

Medverkande: Emma Breheim, Ordf SOI , Ann-Sofie Lillberg, Chef för 
affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Annika Wallenskog, Chefsekonom 
och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, Catharina Piper, 
Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Anders Wijkman, 
Independent Legislative, Office Professional

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer
 

16.15-17.00

Hur blir visselblåsarsystem ett verktyg för långsiktig 
kulturförändring? 

Visselblåsarsystem har aktualiserats genom ramavtal och planerad EU-
lagstiftning. De kan betraktas som en pålaga, men kan även ses som ett 
verktyg för att skapa en tillitskultur och sunda värderingar i organisationen. Hur 
kan offentlig sektor och inköp dra nytta av systemen och vilka är farorna?
 
Medverkande: Johan Grant, VD Organisationspsykologerna, Kristina 
Mårtensson, Kanslichef Fackförbundet Kommunal, Magnus Lindahl,  
Partner PwC,

Moderator: Petter Tiger, VD Lantero 

12.00-12.45

14.30-15.30 Hur kan vi vara innovativa i den offentliga affären? 
Allt fler vill vara innovativa i den offentliga affären. Vi går igenom vad som 
krävs, hur man kan vara innovativ, vilka nyheter som finns på den offentliga 
marknaden, inom vilka områden innovativa affärer kan bidra till nytänkande 
och innovation. Hur skapas en god innovativ offentlig affär?
 
Medverkande:  Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén 
Advokatbyrå, Elisabeth André, Advokat och partner, Moll Wendén 
Advokatbyrå, Maria Öhman, Strateg, Upphandlingsmyndigheten 

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

MÅNDAG 2 juli

FRUKOST MED OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH MED OFFENTLIGA AFFÄRER 

Tisdag den 3e Juli kl 18.00 samlas  
gamla och nya vänner i Offentliga  
affärers tält för ett par härliga timmar 
tillsammans.

OBS! Föranmälan krävs, är du inbjuden så  

glöm inte att anmäla dig på   

www.offentligaaffarer.se

Missa inte årets  
succémingel!



08.30-09.00

09.00-09.45 Det offentliga ledarskapet som bidrar till fortsatt välfärd,  
hur ser det ut? 

I dagens snabbt föränderliga samhälle med bland annat digitalisering och 
trygghetsfrågor som möjlighet och utmaning för såväl ledare som politiker är 
ledarskapet viktigare än någonsin. Vilken ledare och vilket ledarskap krävs när 
förändringsresan skall ske i samklang med kravet på fortsatt välfärd?

Medverkande: Katarina von Goës, Kanslichef på Expertgruppen för digitala 
investeringar, Laura Hartman, Ordf. Tillitsdelegationen, Regeringskansliet, Joakim 
Jansson, Grundare - Digital Transformation Enabler, DigJourney, Sofia Gerstenfeld,  
VD, Visma Enterprise, Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, Karlskrona kommun
 

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

10.00-10.45 Digitalt ledarskap behövs inom vården – men hur gör man?  
Vi är mitt i den digitala transformationen och utvecklingen går fort. Att ställa om 
sin organisation och sina arbetssätt kräver ett tydligt digitalt ledarskap på alla 
nivåer. Vad krävs av ledarskapet för att digitala lösningar inom vård och omsorg ska 
åstadkomma nytta för alla? 

Medverkande: Anette Cederberg, VD, Acceptus, Annika Davidsson, 
Förändringsledare, Acceptus, Fredrik Eriksson, Senior Medical Advisor, Strikersoft

Moderator: Anna-Karin Bergström, Konsultchef, Acceptus

11.00-11.45 Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor  
– vad kan vi lära av näringslivet? 

Kultur, styrning och arbetsorganisation utgör hörnstenarna i ramverket för 
tillitsbaserad styrning . Inom näringslivet finns det ett flertal företag som länge 
arbetat enligt liknande principer och över lång tid uppvisat goda resultat när det 
gäller kundnytta och personalnöjdhet. Vilka är lärdomarna?
 

Medverkande: Dag Larsson, CEO på Ekan AB, Rikard Olsson, Ansvarig för 
affärsområde Strategi & Styrning på Ekan Management

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

12.00-12.45

13.00-13.45 Vilket ledarskap krävs i en hierarkiskt organiserad offentlig 
verksamhet? 

En övervägande majoritet av alla yrkesverksamma är anställda i organisationer 
som är strukturerade hierarkiskt. För att verksamheters och anställdas fulla 
potential skall kunna tas tillvara. Vad säger forskningen om hur man leder och tar 
vara på de personella resurserna på bästa möjliga sätt?

Medverkande: Ulf Lindberg, CEO Enhancer

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

14.00-14.45 Vilka förmågor behöver din organisation utveckla för att 
lyckas med digitaliseringen? 

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En 
medveten styrning och ledningens engagemang är avgörande för att lyckas driva 
framgångsrika initiativ. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas 
vi i praktiken? 

Medverkande: Katarina von Goës, Kanslichef, Regeringskansliet 

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

15.45-18.00 Se VM-fotbollen, Sverige-Schweiz hos oss! 

Hur kan ditt ledarskap ta dig till VM? 

Heja Sverige! Med anledning av Sveriges stora framgångar i VM har det skett 
ändringar i programmet och vi kommer att visa den ödesdigra åttondelsfinalen 
mot Schweiz. Som om inte det vore nog kommer ledarskapsproffset och den 
välkända föreläsaren Christer Olsson leda er genom VM-festen med sin stora 
kunskap om framgångsrikt ledarskap, kopplat till lag- och idrottsprestationer. 

Medverkande: Christer Olsson, Inspiratör, föreläsare, författare, utbildare, coach, 
ambassadör Star for life, CO Group AB. 

TISDAG 3 juli TISDAG 3 juli 

FRUKOST MED OFFENTLIGA AFFÄRER

LUNCH MED OFFENTLIGA AFFÄRER 
18.00-21.00 OFFENTLIGA AFFÄRERS SUCCÉMINGEL 



08.30-09.00 FRUKOST MED OFFENTLIGA AFFÄRER

09.00-09.45 Alla vill ha ett tryggare samhälle, men hur? 

Med utgångspunkt i medborgare och offentliganställdas ökade känsla av 
otrygghet och oro inför framtiden låter vi panelen svara på hur de vill komma till 
rätta med problemen. Nationella strategier och förebyggande planer har tagits 
fram av den sittande regeringen, men hur går vi vidare?

Medverkande: Hans Wallmark, Försvarspolitisk talesperson, Moderaterna, Heike 

Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR, Emil Broberg, 3:e vice 

ordförande, SKL, Wanja Lundby-Wedin, Första vice ordförande i kyrkostyrelsen, 

Svenska kyrkan
 
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

10.00-10.45 Framtidens skola - Kan en skola se ut hur som helst?  
Att beställa och bygga skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk 
jättesatsning – hur bygger vi framtidens skola för att möta kraven på höjda 
skolresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa? Kanske kan vi inte längre 

göra som vi alltid har gjort?

Panelsamtal med: Håkan Lindblom, Chef fastighetsutveckling Huddinge 

Samhällsfastigheter, Åsa Machado, Arkitekt och delägare Origo arkitekter, Mia 

Bergström, Lokalplaneringschef Huddinge kommun, Niklas Virving, Avdelningschef 

Arcona

 

Moderator: Helena Blomquist, Moderator och samtalsledare, Blomquist media

13.00-14.30 Är kommunerna rustade för sämre tider? Så kan kommunen ta 
bättre investeringsbeslut om nya skolor
Efter seminariet bjuder Parmaco in till mingel med wraps och dryck!
 

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar de kommande tio åren, inte minst 
inom förskola och skola. De flesta kommuner växer kraftigt, särskilt då det gäller barn 
och unga, samtidigt som kommunernas skolor är i stort behov av renovering och 

upprustning. Investeringsbehovet är därför stort.

Medverkande: Mattias Bokenblom, Forskningsansvarig på Kommuninvest, Lena 

Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun, Stadsledningskontoret, Elof Hansjons, 

Kommunalråd Södertälje kommun, August Isacsson, Student på KTH inom Fastigheter 

& Finans, Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco, Anna Kadefors, Professor, 

Institutionen för fastigheter och byggande på KTH, Annika Westh, Ordförande i Öckerö 

Kommuns fastighetsbolag

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

14.30-15.30

16.00-17.00 Hur kan vi förebygga stress och minimera psykisk ohälsa på 
arbetsplatsen? 

Sedan den 31 mars 2016 ställer Arbetsmiljöverket nya och hårdare krav på 
arbetsgivarnas förebyggande arbete kring stress, psykisk ohälsa, kränkningar samt hot 
och våld. Hur kan man jobba för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på ett inspirerande 

sätt?

Tomas Lydahl, Föreläsare, författare, coach, säljexpert, WOW! Marketing 
 
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer 
 

ONSDAG 4 JULIONSDAG 4 JULI

Hur stoppar vi våldsspiralen och får bukt med 
gängkriminaliteten? 

De grova våldsbrotten ökar i Sverige samtidigt som gängkriminaliteten fått fotfäste 
på flera redan utsatta platser runt om i landet.  Det är ett litet antal människor som 
driver våldsbrottsligheten i varje område. Hur bör samhället verka för att motverka den 

negativa trenden?

Sara Kleijsen Åhlander, Avdelningschef, Socialtjänsten Malmö Stad, Nils Åberg, 
Stiftsadjunkt i Svenska kyrkan, Västerås stift, Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, 

Karlskrona kommun, Jan Evensson, Polischef, Region Stockholm 

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

12.00-12.45 LUNCH MED OFFENTLIGA AFFÄRER 
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