Morgondagens offentliga ledarskap
- Hur ser det egentligen ut?
09:15 - 10:00

Dagens ledare är ofta utsatta för högt arbetstempo, ständig förändring och fler
arbetsuppgifter då personalresurserna över tid har minskat. Vilka är egentligen de
stora utmaningarna, men också möjligheterna för morgondagens ledare?

Måndag

Vesna Jovic, VD, SKL, Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster, Arbetsförmedlingen
Karin Tenelius, VD och grundare, Tuff ledarskapsträning

Tillitsfull styrning och ledning - men hur överbryggas
gapet mellan teori och praktik?
10:00 - 10:45

Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska
och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas
kompetens, kunskap och engagemang. Många är benägna att hålla med om
teorierna – men hur får vi till det i verkligheten?
Medverkande: Karin Tenelius, VD och grundare, Tuff ledarskapsträning

Hur mäter och effektiviserar man ledningsprocessen?
På vetenskaplig grund!
11:00 - 11:45

Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av
hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Hur kan man med vetenskapliga
metoder snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för
hur väl de personella resurserna tas tillvara?
Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Executive Advisors

12.00-13.00 Lunch
Hur ser ekonomiavdelningens framtid ut i den
digitala världen?
13:00 - 13:45

Om mod, innovation och konsten att misslyckas. Digitaliseringen för med sig
ökande behov av experimentellt beteende bland chefer och medarbetare i offentlig
sektor. Hur skapar du en kultur som prioriterar innovation och tillåter misstag?
Medverkande: Johan Magnusson, Docent vid Institutionen för Tillämpad IT och
föreståndare för SCDI Göteborg, Göteborgs universitet, Jens Otterdahl Holm,
Redovisningschef, Varbergs Kommun, Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen, Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG, Myndigheten för digital
förvaltning, Mica Wulff Kamm, affärsutvecklare ekonomilösningar, Visma Enterprise

Offentlig upphandling som verktyg för tryggad
välfärd och politiska mål - är det möjligt?
14:00 - 14:45

Landets samlade offentliga upphandling kan även användas till att driva politik och
utgöra ett verktyg för samhällsförändring. Detta sker oftast i samband med de krav
som ställs på leverantören. Men, Vid vilka tillfällen är det ok att ställa dessa krav?
Får det någon egentlig effekt för samhället?
Medverkande: Helena Rosén Andersson, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen,
Catharina Piper, Advokat/Partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Martin Kruse, Vice
Ordförande, SOI, Monica Sihlen, Segmentsansvarig, Upphandlingsmyndigheten.

Hur vi ska vi få fler anbud med fokus på innovation och
hållbarhet i offentliga upphandlingar?
15:00 - 15:45

Det inkommer allt färre anbud inom ramen för den offentliga affären. Samtidigt
ökar förväntningarna på upphandlande myndigheters samhällsansvar när de
gör affärer. Är det möjligt att bli mer innovativa och hållbara samtidigt som man
ökar antalet anbud och därmed drar nytta av marknadens konkurrens?
Medverkande: Catharina Piper, Advokat/Partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Elisabeth
André, Advokat/Partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Gunnar Hagman, VD, Skanska
Sverige AB, Emma Breheim Ordförande, SOI

Innovativt ledarskap – luddigt eller framgångsrikt?
16:00 - 16:45

Ny generation ställer krav på och sätter press på dagens chefer. Hur ska man navigera
sig i en uppsjö av nya ledarskapsteorier? Plattityder eller konkreta tips?
Medverkande: Lena Sköld Hultberg, HR-direktör, Migrationsverket Martina Klingvall,
grundare & VD av teleoperatören Telness, Marina Sundman, Head of Sales & Bids Nordics,
Bombardier

Trygghet i cyberrymden – Vad kan du göra för Sverige och
vad Sverige kan göra för dig?
10:00 - 10:45
Hur skapas trygghet i cyberrymden och varför behöver vi ett stärkt och modernt
skydd för Sveriges säkerhet?

Tisdag

Medverkande: Hans Dahlquist, affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote
Consulting AB, Fredrik Rehnström, VD, Rote Consulting AB, Thomas Pålsson,
Generaldirektör, Statens servicecenter

Digitaliseringens yttre hot och inre läckage
- Hur säkra är vi innanför de digitala murarna?
11:00 - 11:45

Hur stort förtroende och ansvar kan vi ge? Är det yttre attacker som är det största
hotet? Externa attacker ökar, men kan vi lita på att vår information är säker hos
de offentliga aktörerna och kan vi vara säker på att den stannar där?
Medverkande: Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen,
Åke Holmgren, Chef för avdelningen för cybersäkerhet och skydd av
samhällsviktig verksamhet, MSB & Hanna Stjärne, VD, SVT, Per-Arne Molin,
Cybersecurity Partner, PwC.

12.00 - 13.00 Lunch
Varför dominerar lägsta pris fortfarande
upphandlingssverige?
13:00 - 13:45

Ifjol konstaterades, genom statistik, att offentliga inköp fortsatt att fokusera
på lägsta pris trots de nya möjligheterna. Även i år visar vår statistik att
utvecklingen fortsätter i denna riktning. Varför köper upphandlingssverige till
lägsta pris i ännu större omfattning än tidigare?
Medverkande: Marie Ceder, VD Visma Commerce, Johan Svedberg,
Juridisk expert offentlig upphandling Visma Commerce, Johan Lenander,
Sales Director Tunstall AB, Martin Kruse, Verksamhetsområdeschef,
upphandlingsavdelningen Arbetsförmedlingen.

Hur påverkar GDPR offentlig upphandling?
14:00 - 14:45

Vad bör företag tänka på vid upphandling av tjänster och produkter som omfattar
behandling av personuppgifter?
Medverkande: Eva-Maj Mühlenbock, head of Public Procurement & Caroline
Olstedt Carlström, head of Cirios’s data privacy group, Cirio Advokatbyrå

Lagen om offentlig upphandling - vad gäller
egentligen när lagen prövats och bör den skrivas om?
15:00 - 16:45
Juridik i all ära, det är först när ärenden prövats i domstol som lagstiftningen
verkligen har prövats och vi vet vad som gäller. Baserad på domstolens
senaste rättspraxis - är vi i behov av en helt ny och framtidssäkrad
upphandlingslagstiftning? Vad behöver i så fall ändras?
Under detta seminarie med efterföljande panelsamtal tar du del av Högsta
förvaltningsdomstolens senaste rättspraxis på ett flertal viktiga områden.
Vad gäller egentligen vid exempelvis golvpriser och direktupphandlingar?
Föreläsningen följs upp av en spännande diskussion baserad på domstolens
senaste rättspraxis.
Medverkande: Helena Rosén Andersson, Justitieråd, Högsta
förvaltningsdomstolen, Magnus Johansson. Expert på offentlig upphandling
och konkurrens, Företagarna, Karin Peedu, Upphandlingsstrateg, SKL, Anders
Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

OFFENTLIGA AFFÄRERS
Succémingel, 2/7 kl.18.00

IS-krigare och gängmedlem, made in Sweden
– hur kan vi i så fall vända trenden?
10:00 - 10:45

Extremism syns allt oftare i medier och samhällsdebatten. Vilken roll spelar
dagens samhälle i utformandet av den nya generationens extremism och
gängkriminalitet?
Samtal med Robert Kindroth, Senior Adviser, Center mot våldsbejakande
extremism

Hur redo är du? Om vårt totalförsvar
11:00 - 11:45

Drömmen om fred, stabilitet och säkerhet har åter fått ge vika. Nya hot skapar
terror och otrygghet samtidigt som vårt samhälle blir allt mer sårbart. Vårt
totalförsvar är åter i fokus och behöver återskapas med gemensamma krafter.
Hur redo är du och hur möter vi denna stora planeringsutmaning?
Medverkande: Bengt Wiktorsson, funktionsföreträdare totalförsvar, Rote
Consulting & Lennart Thomsen, funktionsföreträdare för logistikfrågor,
Rote Consulting, Ylva Jonsson Strömberg, Enhetschefen för Krishantering
och beredskap, Svenska Röda Korset.

12.00 - 13.00 Lunch
Hur undviker vi digitalt utanförskap?
13:00 - 13:30

E-tjänster ersätter kundtjänst via telefon och fysiska kontor läggs ner, inte
minst på landsbygden. Tyvärr hänger kunskapen kring det digitala utanförskapet inte med. Det innebär med andra ord att den digitala klyftan ökar och
att tillvaron för dem som inte är en del av digitaliseringen blir allt svårare.
Medverkande: Helena Englund, VD & Amelie Sylvan CEO Lexicon
Gävleborg.

Från penna och papper till ettor och nollor
– halkar Sverige efter i den digitala omställningen? 
14:00 - 14:45

Medborgare och företag kräver mer av det offentliga Sverige i form av nya digitala
tjänster. En ökad myndighetssamverkan inom informationsinsamling är en
förutsättning för samhällsutvecklingen. Vem har ansvar för vilken information?
Medverkande: Mark Marissink, bitr. Avdelningschef,, Naturvårdsverket
Peder Sjölander, Digital Utvecklingschef/CIO,, Migrationsverket
Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster, Arbetsförmedlingen
Jakob Hellman, Senior Public Policy Manager, Vinnova
Göran Sundin, Digital strateg, Skatteverket
Joachim Lindborg, CTO, Sustainable Innovation
Viktoria Hagelstedt, Senior rådgivare, Myndigheten för digital förvaltning
Peter Davidson, Moderator/IT-strateg, PA Consulting
Åsa Almesjö, Moderator/infrastrukturexpert, PA Consulting
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