Välkommen till Kommunförbundet Västernorrlands

VÄLFÄRDSKONFERENS 2018
Årets tema - digitalisering
16 mars, Härnösand
Offentlig sektor behöver rusta för en framtid där de tekniska
förutsättningarna ändras snabbare än någonsin. Hur kan man
som kommun hänga med i utvecklingen? Under årets
Välfärdskonferens med temat digitalisering lär vi oss mer!
Bland andra medverkar Peter Eriksson, bostads- och
digitaliseringsminister. Dagen riktar sig till beslutsfattare, politiker och ledare i kommunerna.

VÄLKOMNA!
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till årets
Välfärdskonferens med Kommunförbundet
Västernorrland. Årets tema är digitalisering
och vi kommer att titta på många spännande
exempel inom området. Vi är därför glada över
att ha Peter Eriksson på plats. Som ni ser i
programmet på nästa sida så hålls också andra högaktuella föreläsningar. Under dagen får
du även en inblick i det arbete som vi bedriver
tillsammans med kommunerna och regionala
aktörer för att utveckla välfärden. Som vanligt
håller vi vårt årsmöte i samband med konferensen.
Vi följer upp 2017 års verksamhet och fastställer planeringen för 2018. Det ges även tid
för att mingla och samtala med kollegor under
pauserna. Dagen riktar sig till beslutsfattare,
politiker och ledare i Västernorrlands kommuner.
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Vi hälsar er varmt välkomna!
Aurora Lindberg, direktör,
Kommunförbundet Västernorrland
Glenn Nordlund, ordförande,
Kommunförbundet Västernorrland

PROGRAM
08.30

Registrering och kaffe

09.10

Välkommen! Aurora Lindberg och Glenn Nordlund, Kommunförbundet

09.20

Kommer offentlig sektor överleva? Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen

10.00

Paus

10.20

Vad gör SKL/INERA för att stödja digitalisering? Sofia Zetterström, avdelningschef Marknad och kommunikation, INERA

10.40

Ett modernt sätt att se på digitalisering Torbjörn Larsson, IT-direktör, Falkenbergs kommun

11.15

Tre norrländska exempel på digitalisering
Pedagogiska kullerbyttan mot digitalisering, Johan Henriksson, rektor och Peter Blomqvist, lärare, Stöde skola.
Digital inkludering - en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, Rebecca Eriksson, projektledare, Digitala servicecenter
Västerbotten
IMPROVE - Framtiden är redan här - fyra lösningar för en bättre hemtjänst

12.00

Lunch, Förbundsmöte (för styrelse och ombud)

13.15

Digitalisering i välfärdens tjänst Katarina Gidlund, professor, professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring, Mittuniversitetet

14.00

Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och AI Eleonore Schlyter, enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, e-samverkan delprojekt 2

14.35

Paus

14.55

Systematiskt informationssäkerhetsarbete Margareta Palmqvist, enhetschef, MSB

15.40

Vägen till ett hållbart digitaliserat Sverige Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

16.00

Avslut

(Med reservation för ändringar)

PRAKTISK INFORMATION
Plats: Parkaden, Ådalsvägen 15,
Härnösand
Tider: 16 mars kl. 09.10 - 16.00, registrering och kaffe från 08.30
Avgift: 550 kr exkl. moms
			
Avbokning: Vid avbokning efter 2018-0310 debiteras full avgift. Platsen kan även
överlåtas till annan, dock senast 201803-10.
Ditfärd med kollektivtrafik:
Tåg från norr framme 08.47 eller 09.09
Tåg från söder framme 08.51
Buss 201 från Sundsvall framme 08.47
Hemfärd med kollektivtrafik:
Tåg norrut 16.19
Buss 50 norrut 16.15
Buss 201 söderut 16.18
Anmälan
Frågor: Kontakta Inger Lind
mobil 070-229 86 96
e-post: inger.lind@kfvn.se

