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VÄLKOMMEN TILL OFFENTLIG CHEF

Urban Nilsson, Programansvarig Offentlig Chef

Urban Nilsson

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR OFFENTLIG CHEF 2019

Micael Mathsson - Gaia Leadership, Ulf Lindberg - Enhancer consulting, Eva Konghöj - Bitoreq, Natali Phalén - Institutet mot 

mutor, Sara Cain - Benify, Rickard Nilsson - Benify, Linda Carrick - Benify, Deniel Ssempassa – Benify, Evelina Kambre – Ekan, 

Katarina von Goes – Arbetsförmedlingen, Lars – Göran Fröjd – Virtual management, Bo Höglander – Offentliga affärer, 

Carl-Martin Lanér - Kommunchef Karlskrona, Christin Tjärnheden -  utvecklingschef Enköpings kommun, Urban Nilsson - 

Hexanova, Lotta Sköld - Hexanova, Sandra Ozurkiewicz - Hexanova.   

Inför framtagandet av 2019 års chefsprogram har 
vi som alltid samlat en grupp av erfarna ledare 
från såväl landets offentliga verksamheter som 
näringslivet. Det gemensamma är ett stort intresse 
av ledarskapsfrågor och chefsutveckling.
 
Efter ett antal genomförda möten utkristalliserar 
sig dels ett huvudtema, dels ett antal programspår 
som vi tror kan vara av särskilt intresse för dig i ditt 
framtida arbete, oavsett vilken typ av ledare du är 
och på vilken nivå du verkar. Det skall med andra 
ord finnas något för alla. 

Digitaliseringen är en ständigt aktuell fråga 
som du som ledare måste förhålla dig till. 
Programrådet ger dig därför ett flertal seminarium 
med inriktning på ledarskap och digitalisering 
som ämnar göra dig bättre rustad att möta 
de nya utmaningarna och möjligheterna som 
digitaliseringen för med sig. 

Smart ledarskap för framtidens välfärd
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En utmaning vi alla står inför är 
kompetensförsörjningen, inte minst på 
chefsområdet. Hur skall du klara din framtida 
kompetensförsörjning? Hur kan vi med sociala 
medier som verktyg arbeta med employer 
branding? Hur ska den offentliga sektorn 
lyckas locka till sig – och behålla – de bästa 
talangerna i den ökande konkurrensen från 
det privata näringslivet? 

Att framtidssäkra din kunskap ger resultat för 
oss alla och hela samhället. Därmed hoppas 
vi kunna bidra med detta och mycket, mycket 
mer av lärorika praktikfall, inspiration och 
praktiska övningar till fortsatta framgångar. 
Inte bara för dig utan i slutändan vår svenska 
välfärd. Hjärtligt välkommen till 2019 års 
upplaga av Sveriges största mötesplats för 
offentliga chefer.



SAXAT FRÅN - OFFENTLIG CHEF 2018
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Jan Elisssons
uppskattade föreläsning 

Glada pristagare

Annika Wallenskog
Så blir du en vinnande 
chefsekonom

Kvinnligt ledarskap

Middag på slottet



”Offentlig Chef har bra spridning på alla 
föreläsningarna och goda möjligheter 

till möten där man kan utbyta tankar och 
idéer och utöka ditt nätverk.”

Stefan Hallberg, Fritidschef i Eksjö kommun

SAXAT FRÅN - OFFENTLIG CHEF 2018 SAGT OM OFFENTLIG CHEF

Jan Olof Ragnarsson,  
Kommunchef, Kils kommun

”Bra evenemang och toppen 
med olika seminarier så man 
kunde välja det som var aktuellt 
för just oss. Hela vår grupp var 
mycket nöjda!” 

Micael Mathsson,  
Grundare, Gaia Leadership

”Offentlig Chef är en arena för 
viktiga samtal om ledarskap 
och styrning i framtidens  
offentliga förvaltning”

 
Asal Josefsson, 
Rektor 
Angeredsgymnasiet

 
Magnus Svensson, 
Svenska kyrkan

“Det var väldigt givande 
att träffa andra chefer och 
få bredda mitt nätverk 
och få insyn i andra 
verksamheter.” 

“Mycket intressanta 
dagar med 
högkvalitativa 
föredrag och 
föreläsningar.” 
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Glada pristagare



HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
ÅRETS MODERATORER
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Har du någon gång funderat över varför vissa medarbetare inte presterar på topp eller varför somliga har 
svårt att dra åt samma håll?
Enbart en föreläsning ger inte svaret på alla dina frågor, men du kommer garanterat ha lättare för att 
motivera och skapa vinnarkänsla i gruppen efter att ha tagit del av denna föreläsning.

Pia Sundhage är främst känd från tiden som förbundskapten för Sveriges 
damlandslag i fotboll. Hon är också en otroligt inspirerande föreläsare! Det är 
med stor inlevelse och engagemang som hon delar med sig av allt hon lärt 
sig, både som lagspelare och som ledare. Hon vet vad det innebär att behöva 
prestera max i såväl medgång som motgång och hur man kan göra för att 
hitta motivationen när den saknas som mest men behövs som bäst.

Slå dig ner, njut av stunden och låt en av landets absolut främsta teamledare 
inspirera dig och ge ny kraft åt ditt ledarskap.
Pia Sundhage, Förbundskapten, Sveriges flicklandslag

PER MOSSEBY
Kommer från en bakgrund som internetentreprenör, tidigare 
kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges 
Kommuner och Landsting. Per arbetar som rådgivare till organisationer inom 
näringsliv och offentlig sektor kring strategiska digitaliseringsfrågor med kunder inom 
teknikföretag, hälso- och sjukvård, branschorganisationer och den offentliga sektorn.

ÅSA ZETTERBERG
Hade tills nyligen rollen som Sveriges första Chief digital officer med uppdraget 
att driva på genomförandet av regeringens Digitaliseringsstrategi. Åsa har en stor 
passion för att driva på samhälls- och affärsutveckling där digitaliseringens och 
ny teknologis möjligheter tas tillvara. Hon har ett förflutet som sektionschef för 
digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting och har även suttit som expert 
i regeringens Digitaliseringskommission och Digitaliseringsråd. Nu arbetar Åsa som 
föreläsare och rådgivare.

Så bygger du lagkänsla och skapar ett motiverat team



HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
Som ledare och chef förväntas du idag kunna bidra till organisationens framgångar genom din 
kommunikation. Via sociala medier såsom Linkedin sprider ledare dagligen bilden av sig själv 
och sin organisation. Därigenom sprids även organisationens betydelse, målsättningar och 
värdegrund.
Efter att ha besökt seminariet och lyssnat till hemligheterna bakom Andreas framgångar på 

Linkedin kommer du vara redo att skapa succé på Linkedin.
Andreas Zehlander är Linkedinpolisen som på två år gick från nybörjare till Top1% i världen på 

linkedin.

Många anser att AI och robotar kan vara en av lösningarna på det enorma behovet av arbetskraft som landet står inför, redan 2022 

anses vår offentliga sektor stå inför enorma utmaningar vad gäller personal och kompetensförsörjning. Andra har en mer restriktiv 

hållning till att se sina arbetsuppgifter utföras av en maskin. I detta panelsamtal vill vi låta dig som ledare lyssna till ett antal personer 

med direkt koppling och insyn i frågan. Medverkande: Ulrika Ritzén - Senior Vice President ABB, Network Control, Enterprise Software, 

Ari Riabacke - Beslutsdoktorn, Fredrik Geijer - Kommundirektör Trelleborg, Patrik Kruse - Grundare och ägare till Progreat AB, ett 

företag inom Ledarskap, Hållbarhet och IT. Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna Sveriges chefsorganisation. Richard Schumacher, Atea Innovation

BESLUTSDOKTORN - KONSTEN ATT FATTA BESLUT
Från beslutsproblem till beslutsmöjlighet! I dagens samhälle är valmöjligheterna 
oändliga, informationsmängden enorm och varje dag fattar vi tusentals beslut – 
beslut som formar våra liv, våra affärer och vår framtid. I rollen som ledare är detta 
extra påtagligt, besluten du gör som chef påverkar hela organisationen. Så frågan 
är, hur gör vi när vi fattar beslut och framför allt – hur kan vi göra det bättre?
Ari Riabacke är Fil. Dr. i Beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i 
Organisation & Ledarskap.

PANELDEBATT: RPA & AI - FARA FÖR JOBBEN ELLER MOTOR FÖR VÄLFÄRDEN?

CONVERSATIONAL INTELLIGENCE 
- HUR FRAMGÅNGSRIKA CHEFER BYGGER TILLIT OCH NÅR EXTRAORDINÄRA RESULTAT.

Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom 
neurovetenskap kopplat till beteende och kommunikation. Lär dig på ett positivt sätt 
påverka hjärnans neurokemi i en given situation. Ge uttryck och plats för känslor och 
tankar på ett sätt som stärker relationer och leder till framgång. Lär dig påverka ditt och 
dina medarbetares sätt att tolka er verklighet för att uppnå extraordinära resultat.

Anita Edvinsson, Author, Educator, Speaker at Att Lära för Livet,
Professional ICF Coach & Consultant            
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STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ LINKEDIN
- LEDARENS VIKTIGA VERKTYG FÖR FÖRTROENDEBYGGE



ONSDAG 13 MARS FÖRMIDDAG

08.00 – 09.00

09.00 - 09.10

09.10 – 09.40

PANELSAMTAL: Framtidens demokrati och välfärd är hotad - hur kan det offentliga ledarskapet bidra 
till att vända trenden?
Välfärdssamhället som vi känner det står inför stora prövningar. Den känsla av trygghet och tilltro 
till samhällets funktioner som medborgarna tidigare upplevt är idag urholkad. Samtidigt beräknas 
kostnaderna för de samhällsviktiga tjänster som vi fortfarande tar för givet fortsätta öka och demokratin 
är under pågående hot ifrån såväl utländska påverkanskampanjer som inhemska missnöjesröster.  
Medverka i ett samtal med inriktning på hur du som offentlig ledare kan hantera hoten och påverka 
utvecklingen positivt för en fortsatt stabil gemensam och värdegrundad välfärd för framtidens 
medborgare.
Mattias Jansson - SKL chef för enheten demokrati och styrning, Gunnar Björkman - Innovationsdirektör 
Stockholms stad, Britta Lejon - förbundsordförande ST, Laura Hartman Ordf Tillitsdelegationen, 
regeringskansliet

Registrering och fika i utställningen

Moderatorerna öppnar Offentlig Chef 2019

10.20 – 10.50 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

10.50 – 11.20

10.50 – 11.20

PARALLELLA PLENUM: Förändring genom ledarskap och digitalisering. 
Arbetsförmedlingen genomför en av de mest omfattande förändringsprocesserna i svensk statsförvaltning där 
digitaliseringen är en avgörande kraft samtidigt som resultaten förbättras. Hur ser det ledarskap ut som möjliggör 
denna resa? 
Erik Sandström Direktör för Arbetsförmedlingen Direkt.                                                   

PARALLELLA PLENUM: Conversational Intelligence 
- Hur framgångsrika chefer bygger tillit och når extraordinära resultat.
Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom neurovetenskap kopplat till 
beteende och kommunikation. Lär dig på ett positivt sätt påverka hjärnans neurokemi i en given situation. Ge 
uttryck och plats för känslor och tankar på ett sätt som stärker relationer och leder till framgång. Lär dig påverka 
ditt och dina medarbetares sätt att tolka er verklighet för att uppnå extraordinära resultat.
Anita Edvinsson, Author, Educator, Speaker at Att Lära för Livet, Professional ICF Coach & Consultant                                                   

09.40 – 10.20

Öppningstalare Ardalan Shekarabi, Civilminister -  Regeringens syn på de offentliga ledarnas roll i 
välfärdsarbetet
En ny regering är på plats och med denna kommer nya åskådningar och direktiv till landets offentliga 
ledare. Hur ser regeringen på det offentliga ledarskapets påverkan av välfärdssamhällets utveckling? Hur 
skall framtidens kompetensförsörjningsbehov tillgodoses? Hur skall finansieringen av välfärden klaras i 
framtiden när behoven väntas öka och hur kan du som offentlig chef bidra och vilket stöd kan du förvänta 
dig från landets regering?
Ardalan Shekarabi, Civilminister

Anita Edvinsson Erik SandströmArdalan Shekarabi Gunnar BjörkmanBritta Lejon8



ONSDAG 13 MARS EFTERMIDDAG

PARALLELLA SEMINARIER14.20 – 14.50

15.30 – 16.00

17.20 – 17.30 Moderatorerna avslutar dagen

19.00 – 01.00 Bankett och prisutdelning

17.30 – 18.00 Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

16.00 – 16.40

16.40 – 17.20

PARALLELLA SEMINARIER

11.30 – 12.20

12.20 - 13.30

15.00 – 15.30

13.30 – 14.10 Konsten att driva en myndighet i kraftig förändring - Svensk Polis 2024
Anders Thornberg berättar om utmaningar och möjligheter med att vara Rikspolischef i en tid då brottets 
arenor förändras och polismyndigheten måste växa dramatiskt. Hur leder du en myndighet i kraftig förändring?
Anders Thornberg Rikspolischef

LUNCH - Kaffe i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

TÄNK OM - Du stressar i onödan!
Ledare som får mer och mer ansvar är särskilt utsatta och kan i värsta fall även bidra till att öka upplevelsen av 
negativ stress hos sina kollegor och medarbetare. Tänk om du istället kunde hantera situationer som stressar 
upp dig annorlunda och en gång för alla se till att du och i förlängningen dina kollegor mår riktigt bra och 
presterar på topp. Denna föreläsning finns inte för att inspirera dig för stunden, utan är skapad för att ge dig 
nycklarna till att förbättra din organisation och ditt liv för alltid.
Tomas Lydahl, tidigare VD för Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats

Tomas Lydahl Anders Thornberg Mattias Jansson Pia Sundhage
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Så bygger du lagkänsla och skapar ett motiverat team
Har du någon gång funderat över varför vissa medarbetare inte presterar på topp eller varför somliga har 
svårt att dra åt samma håll?
Enbart en föreläsning ger inte svaret på alla dina frågor, men du kommer garanterat ha lättare för att 
motivera och skapa vinnarkänsla i gruppen efter att ha tagit del av denna föreläsning.
Pia Sundhage, Förbundskapten Sveriges flicklandslag

Strategisk kommunikation på Linkedin - Ledarens främsta resurs för förtroendebygge
Som ledare och chef förväntas du idag kunna bidra till organisationens framgångar genom din kommunikation.
Via sociala medier såsom Linkedin sprider ledare dagligen bilden av sig själv och sin organisation. Därigenom 
sprids även organisationens betydelse, målsättningar och värdegrund.Efter att ha besökt seminariet och lyssnat till 
hemligheterna bakom Andreas framgångar på Linkedin kommer du vara redo att skapa succé på Linkedin.
Andreas Zehlander är Linkedinpolisen som på två år gick från nybörjare till Top1% i världen på linkedin.



TORSDAG 14 MARS FÖRMIDDAG

08.00 –08.50

08.50 - 09.00

09.00 – 09.40

Registrering och fika i utställningen

Moderatorerna öppnar dag två

10.30 – 11.00 MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

TORSDAG 14 MARS EFTERMIDDAG

PANELDEBATT: RPA & AI - Fara för jobben eller motor för välfärden?
Många anser att AI och robotar kan vara en av lösningarna på det enorma behovet av arbetskraft som 
landet står inför, redan 2022 anses vår offentliga sektor stå inför enorma utmaningar vad gäller personal och 
kompetensförsörjning. Andra har en mer restriktiv hållning till att se sina arbetsuppgifter utföras av en maskin. I 
detta panelsamtal vill vi låta dig som ledare lyssna till ett antal personer med direkt koppling och insyn i frågan.
Hur skall du som ledare navigera din organisation framåt i den strida strömmen av nya arbetssätt, hot och 
möjligheter med AI?
Ulrika Ritzén - Senior Vice President ABB, Network Control, Enterprise Software, Ari Riabacke - Beslutsdoktorn, 
Fredrik Geijer - Kommundirektör Trelleborg, Patrik Kruse - Grundare och ägare till Progreat AB, ett företag inom 
Ledarskap, Hållbarhet och IT. Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, Richard Schumacher, Atea Innovation, Andreas Miller, Förbundsordförande, Ledarna Sveriges 
chefsorganisation.

Ari Riabacke Danica KragicUlrika Ritzén

11.00 – 11.40 När science fiction blir science reality
Vad vi tidigare bara sett som en avlägsen framtidsfantasi är idag en del av vår vardag. Utvecklingen inom 
robotik har gått fort och vi kan redan nu se hur robotar blivit en naturlig del av vårt samhälle. Hur kan du 
redan idag arbetssituation när du jobbar sida vid sida med robotar och utmanas av artificiell intelligens? 
Danica ger dig en blick in i framtidens teknikutveckling.
Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan, datavetenskap och 
kommunikation. Hon förestår Centrum för autonoma system vid skolan och forskar i datorseende. 2015 
valdes hon in som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

09.40 – 10.30

Fredrik Grejier
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BESLUTSDOKTORN - Från beslutsproblem till beslutsmöjlighet!
I dagens samhälle är valmöjligheterna är oändliga, informationsmängden enorm och varje dag fattar vi tusentals 
beslut – beslut som formar våra liv, våra affärer och vår framtid. I rollen som ledare är detta extra påtagligt, 
besluten du gör som chef påverkar hela organisationen. Så frågan är, hur gör vi när vi fattar beslut och framför 
allt – hur kan vi göra det bättre?
Ari Riabacke är Fil. Dr. i Beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i Organisation & Ledarskap.



PARALLELLA PLENUM: Hur leder vi en transformation?
Många verksamheter inser att en transformation av hela eller delar av verksamheten är nödvändig. Det är inte 
tekniken eller lösningarna som är utmaningen utan kulturen och ledarskapet. Det ledarskap vi ibland använder 
leder i bästa fall till att individer lojalt ”ställer sig i ledet”. Hur leder vi förändring när målet är kreativitet, hantering 
av osäkerhet och engagemang?
Johan Grip, VD Gaia Leadership är en av landets mest uppskattade talare om ledarskap. 

Unga ledare om framtidens ledarskap
Vad krävs det för ledarskap i en värld som är under stark förändring? Den kommande generationen kräver 
större flexibilitet, variation och utveckling. Vi behöver leda på ett nytt sätt, det traditionella ledarskapet är inte 
längre hållbart. Vad betyder det för offentlig förvaltning - kommuner och myndigheter? Vad krävs det av den nya 
generationens ledare och vilka möjligheter för de med sig?
Ett samtal med SLs vice VD Sara Catoni, Emelie Preinitz, enhetschef Arbetsförmedlingen och Catharina Axling, 
partner Gaia Leadership.

PARALLELLA PLENUM: Vad händer i din organisation om förtroendet försvinner?
Värdet av förtroende, i ett samhälle och i en organisation, jämförs ibland med guld – så värdefullt anses det vara 
för att samhällen och organisationer ska fungera optimalt. Misstankar om korruption och bristande etik slår direkt 
mot förtroendet och måste aktivt motverkas. Här har ledarskapet en enorm betydelse som tonsättare. Under 
samtalet diskuteras vilka korruptions- och förtroenderisker som finns och hur du som chef kan undvika dessa.
Samtalsledare: Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM), Gissur Erlingsson, bitr. professor vid 
Linköpings Universitet med flera. .

13.40 – 14.20

TORSDAG 14 MARS EFTERMIDDAG

14.30 – 15.00

15.10 – 15.40

15.40 – 16.10

16.50 – 17.10 Moderatorerna  avslutar Offentlig Chef 2019

16.10 – 16.50

PARALLELLA SEMINARIER

12.30 – 13.40 LUNCH - Kaffe i utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.50 – 12.30

11.50 – 12.30

Johan Grip

PARALLELLA SEMINARIER

Andreas Zehlander Katarina von Goës Natali Phalén
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OPEN HEARING: 2018 års främsta offentliga ledare på scen
Våra moderatorer tar pulsen på några av landets främsta offentliga ledare. Några av de nominerade till ”Årets 
Offentliga Chef” och ”Årets Nyskapande chef” berättar om vad som varit avgörande och bärande i deras 
ledarskap under året. Vilka drag utmärker egentligen dessa ledare, har de något gemensamt eller har de fått 
nomineringen utifrån helt olika men goda egenskaper? Hur kan du dra nytta av deras främsta tips och vad tror 
de om framtidens ledarskap? 



Tillitsbaserat ledarskap 2.0 - Så kommer du vidare 
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap?
Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Laura Hartman ger dig 
praktiska exempel och tips på hur du som chef kan tillämpa och implementera tillitsbaserat 
ledarskap i din organisation.
Laura Hartman Ordf Tillitsdelegationen, regeringskansliet 

Modern styrning och ledning i offentlig förvaltning 
Hur kan modern styrning ge en tydlig riktning till en organisation samtidigt som den möjliggör 
kreativitet och energi hos medarbetarna? 
Samtal med Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschef 
Arbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, modererat 
av Micael Mathsson, Gaia Leadership

PRAKTIKFALL: Få ordning på besluten och nå dina mål med rätt ledningssystem
Med ett ledningssystem enligt ISO 9001 effektiviserar du verksamheten och förstärker 
organisationens processer och samordning. Nyttan blir tydlig i uppdraget och ökar tilltron hos 
både medborgare, medarbetare och leverantörer. 
Under seminariet får du veta mer om ledningssystem och hur Västerviks kommun når framgång 
med sitt kvalitetsledningssystem. 
Esbjörn Grandalen, processledare för ledningssystem, Västerviks kommun 
Tina Bohlin, projektledare inom kvalitetsledning, SIS, Swedish Standards Institute

Tillit i styrningen – skapa förutsättningar som ger medarbetarna möjlighet att agera!
Tillitsbaserat ledarskap och styrning behöver rätt förutsättningar för att kunna bli verklighet. 
Ambitionen att leda med tillit snubblar ofta på hinder i verksamhetens styrmodell och hur vi leder 
våra medarbetare i vardagen. Hur skapas då förutsättningar där struktur och kultur möjliggör att 
tillit i ledarskapet och god verksamhetsstyrning frigör potentialen ur alla perspektiv?
Dag Larsson, managementkonsult (CMC) och VD Ekan Management och Ulrika Antonsson, 
managementkonsult, certifierad coach samt ledar- och medarbetarutvecklare
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Onsdag kl. 14.20 - 14.50

Torsdag kl.14.30 - 15.00

Torsdag klorsdag kl.15.10 - 15.40

Onsdag kl.15.00 - 15.30

SEMINARIESPÅR LEDARSKAP & STYRNING
SAL: GALAXEN



PRAKTIKFALL: Att leda digitalisering och AI i en mindre kommun
Tomelilla kommun tar ett helhetsgrepp kring digitalisering och AI. Vi tar hjälp med analys och utveckling 
samt ser till att leda nödvändigt förändringsarbete. Vi frigör tid så att proffs får vara proffs, dvs vi låter våra 
medarbetare framtidssäkra huvudsysslorna i kommunen.  

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun

PRAKTIKFALL: Digitalisering – hur vet vi att vi är på rätt väg? 
Transportstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring digitalisering som utgår från en digital 
agenda. För att lättare följa upp hur det går har myndigheten utvecklat ett uppföljningsverktyg, 
e-index. Vi presenterar hur detta är uppbyggt och vilka överväganden som gjorts längs vägen. 
Vi diskuterar också hur e-index kan användas som ett verktyg i verksamhetsutvecklingen och 
vad vi lärt oss efter de första mätningarna. 
Karin García Ambrosiani, Syntell AB, Fredric Skargren, Transportstyrelsen

Det digitala ledarskapet i praktiken - Så blir du en vinnare i digital transformation 
Ta del av de bästa ledarskapstipsen av årets offentliga chef 2018.
Besök föreläsningen och få de viktigaste framgångsfaktorer och sambanden med 
tillitsbaserat ledarskap.
Varför skall digitaliseringen drivas på ledningsnivå i kommuner? Hur avgör 
digitaliseringen organisationens utveckling? 
Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona

Ledarens främsta verktyg för digital transformation
Vi ställs inför förändringar hela tiden och digitalisering ställer många gamla sanningar till sin spets. Som 
ledare gäller det att kunna hålla ett strategiskt fokus i en komplex omvärld. Utmaningen ligger i att bygga 
kompetens och förmåga inom sin organisation. För att lyckas är en löpande dialog med användare och 
andra intressenter avgörande.
Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen
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Onsdag kl. 14.20 - 14.50

Onsdag kl. 15.00-15.30

Torsdag kl.14.30 - 15.00

Torsdag klorsdag kl.15.10 - 15.40

SEMINARIESPÅR LEDARSKAP & STYRNING
SAL: GALAXEN

SEMINARIESPÅR LEDARSKAP & DIGITALISERING
SAL: COSMOS



SEMINARIESPÅR ORGANISATION OCH SAMVERKAN

PRAKTIKFALL: 25 Kommundirektörer om ledarskap och styrning
Moderator leder ett samtal kring kommundirektörens utmaningar och möjligheter. Gaia Leaderships 
Micael Mathsson i samtal med utvalda ledare om resultatet av en samtalsserie med 25 av landets 
kommundirektörer. Hur ser de på ledarskap och styrning? Vilka är kommunsektorns viktigaste utmaningar 
och vilka är möjligheterna?
Micael Mathsson Gaia Leadership, Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå kommun och Malin Aronsson, 
kommundirektör, Gislaveds kommun

Hur mäter och effektiviserar man ledningsprocessen? På vetenskaplig grund!
Lyssna till ovärderliga råd från Ulf Linberg som delar med sig av sin kunskap om 
ledningsprocessen och ger konkreta effektiviseringstips. Ulf Lindberg har varit rådgivare 
till hundratals ledningar av företag och offentliga organisationer för att optimera styr och 
ledningsprocessen i deras verksamhet. Ulf har också mångårig erfarenhet från exekutiva 
positioner i globala bolag och som VD i entreprenörsbolag. 
Ulf Lindberg Enhancer

Samspel avgörande för att lösa komplexa utmaningar 
I dagens snabbt föränderliga samhälle med bland annat digitalisering och hållbarhetsfrågor 
som möjlighet och utmaning är samverkan viktigare än någonsin.
Kristina Alser, tidigare landshövding i Kronobergs län samt Katarina von Goës, Chef för 
samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen och tidigare kanslichef i Expertgruppen för 
digitala investeringar samtalar om framgångsfaktorer för samverkan och vilka krav det ställer 
på ledare i offentlig sektor.

Tillsammans - Hur vi samlar kraften och når ett högre engagemang på den digitala resan.
Ta chansen att lyssna på Jonas som beskriver hur vi med digital teknologi kan göra det konsulter 
normalt gör, men helt själva och till en bråkdel av kostnaden. Jonas ger oss Drömresan – en metod 
som låter ledare och medarbetare vara med i samskapandet av den digitala resan. Resultatet visar 
sig i ökat samarbete, högre engagemang och ökat medansvar hos alla.
Jonas Hammarberg, n´gager, coach med fokus på digital ledarskap, en av landets mest anlitade 
föreläsare inom digitalt ledarskap. 
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SAL: STORA STJÄRNRUMMET

Onsdag kl.14.20 - 14.50

Torsdag kl.14.30 - 15.00

Onsdag kl.15.00 - 15.30

Torsdag kl.15.10 - 15.40



SEMINARIESPÅR ORGANISATION OCH SAMVERKAN

PRAKTIKFALL: Vinnaren ”årets nyskapande chef 2018” 
- Kreativitet och motivation som motor för förbättring
Hur skapar man som ledare förutsättningar för att utvecklingen drivs av medarbetares kreativitet, inre 

motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar? Hur skapar man förutsättningar för en effektkultur i 
organisationen? Hur vet man att man är på rätt väg? Du får träffa kommundirektör och utvecklingschef som 
delger reflektioner samt strategiskt handfasta tips från utvecklingsresan så här långt i Enköpings kommun.
Peter Lund, kommundirektör Enköpings kommun och Christin Tjärnheden, utvecklingschef Enköpings 
kommun och 2018 års pristagare i kategorin Årets Nyskapande Chef.

Ledarskap för ickechefer - så skapar vi en kreativ och attraktiv arbetsplats 
Dagens snabba förändringar, utmaningar och möjligheter förutsätter att alla iklär sig en ledarroll, oavsett 
om man är chef eller medarbetare. Hur etablerar man en kultur där varje individ ser sig som en ledare? 
Det vill säga att medarbetare både vill och kan ta sitt ansvar både för organisationens framgång såväl 
som sin egen. 
Per Stålhem, Gaia Leadership, samtalar tillsammans med Kristian Kindstedt, HR-chef Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och Therese Bendelin HR-chef Riksantikvarieämbetet.

Så vinner du kampen om kompetensen 
Hur ska den offentliga sektorn lyckas locka till sig – och behålla – de bästa talangerna i den 
ökande konkurrensen från det privata näringslivet? 
Få tips och inspiration för hur du kan paketera ditt erbjudande på ett attraktivt sätt, och göra 
dina medarbetare till positiva ambassadörer för ditt arbetsgivarvarumärke.
Viktor Dahl HR-konsult som har flera års erfarenhet från employer branding-arbete i kommuner.
Sarah Cain, arbetar med affärsutveckling på Benify och har ansvarat för en storskalig studie 
fokuserad på medarbetares uppfattning av arbetsgivarerbjudandet

Framtida arbetssätt för att möta utmaningarna med personal och kompetensförsörjning 
Bristen på personal är redan i dagsläget stor i många kommuner och ser inte ut att avta. Det gäller 
därför att arbeta strategiskt och långsiktigt. Nu finns kompetensförsörjningsanalysen med syfte att 
hjälpa kommunen med deras arbete kring att förutsäga hur stort behovet av personal i kommunen 
är och i förlängningen kunna säkra rätt kompetens i kommunens verksamheter.
Susanna Collijn Rådgivare offentlig sektor på PwC
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SEMINARIESPÅR LEDARSKAP & KOMPETENSFÖRSÖRJNING
SAL:  LILLA STJÄRNRUMMET

Torsdag kl.14.30 - 15.00

Onsdag kl.15.00 - 15.30

Onsdag kl.14.20 - 14.50

Torsdag klorsdag kl.15.10 - 15.40



UNCONFERENCE

PARTNERS

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.

Bitoreq
Frigör tid och skapa en attraktivare arbetsplats. Bitoreq AB automatiserar återkommande och regelstyrda 
administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och låta proffs vara proffs. Vi har kompetens att stötta 
offentlig och privat verksamhet att effektivt hantera den fortsatta digitaliseringen. Våra kunder ska vara 
trygga i att anlita Bitoreq!

Benify
Benify hjälper arbetsgivare inom privat och offentlig sektor att få bukt med de största utmaningarna idag: 
rekrytera och behålla rätt kompetens, ökade sjukskrivningar och privatekonomisk oro. Våra redskap är 
mångårig erfarenhet, gedigen expertis och världens mest individanpassade medarbetarportal – som 
har en miljon användare bara i Sverige och även finns som app. Resultatet är nöjdare, friskare och mer 
engagerade medarbetare som stannar kvar längre och blir goda ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.
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Enhancer Consulting
Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 
1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och 
utveckla organisationen för att få bästa resultat.

Vad föredrar du? Viktiga möten som är tråkiga eller viktiga möten som engagerar? 
Vad är det egentligen som skapar engagemang, interaktion och delaktighet under våra 
möten? En sak kan vi vara klara över: oavsett vad vi talar om, resonerar kring eller diskuterar 
så är det oerhört mycket mer än själva innehållet som påverkar. Med humor, allvar och 
i samspel med deltagarna synliggör Per Furumo utifrån forskning från bl a Harvard 
University vad det handlar om. Välkomna till en föreläsning om möteskultur, beteenden 
och muntlig kommunikation. 
Per Furumo Voice and Message AB Muntlig framställning/retorik/presentationsteknik 

Torsdag kl. 13.30 - 14.10, sal Jupiter



UNCONFERENCE PARTNERS

PARTNERS

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar 
organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består 
idag av ett 60-tal konsulter. 

Ekan management 
Ekan Management är ett managementkonsultbolag med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa 
företag och organisationer att uppnå sina ambitioner. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga 
hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Verksamheten har i sitt ursprungs 
i skandinavisk management och bolaget är idag internationellt drivande inom Management 
Innovation bland annat som representant för Beyond Budgeting Institute i Sverige.

N’GAGER 
Digitaliseringen av den offentliga sektorn har startat och med den kommer den största förändringen 
vi upplevt i modern tid. Men oavsett hur fin teknologi vi tillför kommer effekterna inte ut, om inte 
människor väljer att förändras. Kulturen behöver utvecklas och för det behöver ledare utveckla 
sitt ledarskap. N’GAGER är en unik digital plattform som hjälper organisationer att göra det som 
konsulterna normalt gör själva. Identifiera vägen framåt, träna ledarskapet för uppgiften och få 
förändringen att ske.

PWC
För ett företagande som inger förtroende
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 
medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi 
värden för våra 45 000 kunder.

Syntell
Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling 
och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning. Vi garanterar långsiktig 
effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra 
expertkonsulter.

SIS
SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den 
europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att 
när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.
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PLATS OCH TID

BOENDE

TRANSPORT
Från Arlanda
Arlanda Express eller Flygbuss till 
Stockholm C. Byt till tunnelbana.

Tunnelbana
Ta gröna linjen nr 19 mot Hagsätra.
Gå av vid hållplats Globen. 

Avstånd
Stockholm Arlanda Airport: 41 km,
ca 45-60 min
Bromma Stockholm Airport: 15 km,
ca 30-30 min
Avstånd lokaltrafik

Globen T-banestation: 500 m, ca 3 minuters 
promenad från hotellet.
Stockholms centralstation: 5 km. Härifrån avgår 
SJ:s tåg, Arlanda Express samt Flygbussarna.

Offentlig Chef 2019 arrangeras på Quality Hotel Globe 

Arenaslingan 7 12126 Stockholm, Sverige.
Onsdag 13 mars kl. 08.00 – 17.20 

Registreringen öppnar 08.00

Torsdag 14 mars kl 08.00 – 17.10 

Registreringen öppnar 08.00

Banketten på onsdagen öppnar 19.00 för anmälda 

Offentlig Chef 2019 rekommenderar  Quality Hotel Globe

Arenaslingan 7, 12126 Stockholm, Sverige.

Telefon: +46 8 686 63 00

E-post: q.globe@choice.se

 

PRISER & INFORMATION
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KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil dagen innan 
eventet och innehåller en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på 
onsdagen. Skulle du få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.



PRISER & INFORMATION
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PRISER & INFORMATION

PRISER

SMART PARTNER
GRUPPRABATT

Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom
ingår banketten med prisutdelning 3 rättersmeny och 
underhållning.

Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en 
rabatt på 1200 kr. För att ta del av partnerrabatten anger du 
vilken partner som har bjudit in dig under ”Eventuell rabattkod” i 
anmälningsformuläret tillsammans med din kod. 
Partnerrabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden

Boka 6 deltagare, 1 deltar kostnadsfritt. 
Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter 

ANMÄLAN
Besök offentligchef.com  för
anmälan. Vid större grupper eller
frågor vänligen kontakta oss på
telefon: 031 7190500 eller via mail:
info@hexanova.se
Anmälan är bindande men kan 
överlåtas till någon annan.

SMART BIRD EARLY BIRD JUST A BIRD
5700KR 6300KR 6900KR

BÅDA DAGARNA: 5700 KR / 6300 KR / 6900 KR 
 
EN DAG, ONSDAG: 4500 KR 
 
EN DAG, TORSDAG: 3900 KR  (exklusive bankett)

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRAM TILL 30/11 2018

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 1/12 T.O.M. 31/12 - 2018

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
EFTER 1/1 2019 FRAM TILL EVENEMANG



Bankett Galaxen

ONSDAGEN DEN 13:e, kl.19:00 QUALITY HOTEL GLOBE

OFFENTLIG CHEF PRESENTERAR

MED PRISUTDELNING & UTNÄMNING AV ÅRETS OFFENTLIGA CHEF


