I NBJU D A N

Ledarskap i den digitala
transformationen
Region Dalarna bjuder tillsammans med SKR in till en förmiddag
kring digitalisering, digital delaktighet och demokrati

Mursal Isa, Region
Dalarna

TORSDAGEN DEN 10 JUNI 08.45–12.00
Konferensen öppen för teknikcheck och registrering från 08.30
Konferensen är digital i mötesverktyget Zoom. https://zoom.us/j/91774882465
Första gången du använder Zoom? https://www.youtube.com/watch?v=TgDVVkB7DLs
Konferensen öppnar

08.45

Välkommen!

Mursal Isa, v.ordf. Regionfullmäktige, ordf. Kulturoch Bildningsnämnden hälsar välkommen till
konferensen.

09.00

Varför är digitalisering viktigt just nu?
Aktuella utmaningar, möjligheter och
trender

Lyfter några av de stora utmaningar offentlig sektor
står inför, t.ex. invånarnas förväntningar på ökad
interaktion med sin kommun via digitala lösningar.
Anders Nordh, handläggare, SKR

09.25

Smågruppsdiskussion

Mixade grupper 10 min + 5 min plenum

09.40

Det demokratiska uppdraget och
digitaliseringen

Fokus på de förtroendevaldas roll och uppdrag.
Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap,
Linköpings Universitet.

10.10

Smågruppsdiskussion

Mixade grupper 10 min + 5 min plenum

10.25

Paus

10.35

Digitalisering som en del i styrningen

10.50

Paus

10.55

Att driva digitalisering eller
bli digitaliserad?

Arbetar vi med utmaningen i fokus eller är vi fast i
saker/redskap som andra bestämt? Vem/vilka har
tolkningsföreträde i frågor som rör digitalisering,
användvärdhet mm. Katarina Lindblad Gidlund,
professor i informatik, Mittuniversitetet

11.30

Avslutande diskussioner i smågrupper

Gruppvis – Vad tar vi med oss och vad måste vi
arbeta vidare med?

11.45

Avslutande reflektioner
– medskick och summering

12.00

Tack för idag!

Elin Wihlborg, Linköpings
Universitet

Varför är det viktigt att digitaliseringen blir en del
av de ordinarie styr- och ledningsprocesserna, från
övergripande mål/visioner till verksamhetsmål.
Anders Nordh, SKR/Edward Andersson,
dialogexpert
Edward Andersson

Katarina Lindblad Gidlund,
Mittuniversitetet

Birgitta Sacrédeus, regionråd, ordf. regionala
utvecklingsnämnden, Region Dalarna

Primär målgrupp: Förtroendevalda samt chefer och andra
nyckelpersoner inom offentlig verksamhet i Dalarna.
Anmälan senast 4 juni:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=137775

VÄLKOM M EN!

Anders Nordh, SKR
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08.30

För frågor och mer information:
Per-Erik Wik, Region Dalarna
Länsbibliotek Dalarna
pererik.wik@regiondalarna.se
072-143 81 29

Birgitta Sacrédeus, Region
Dalarna

