Webbsänt seminarium

Sakernas internet –
möjligheter för välfärd och
samhällsbyggnad
Varje dag ansluts fem miljoner nya saker till internet. Alla dessa
uppkopplade saker påverkar vår vardag radikalt. De sköter sig
själva, branscher förändras och nya tjänster, affärsmodeller och
komplexa ekosystem skapas. Vad denna revolution på sikt
kommer att innebära för människor, branscher och vår miljö är
svårt att förutspå, men vi kan förvänta oss en stor omställning.
Den 18 september arrangerar SKL ett webbsänt seminarium där vi
tittar närmare på vad sakernas internet är och vilka möjligheter det skapar för svensk välfärd och
samhällsbyggnad.
Innehåll
Sakernas internet - möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad - Malin Annergård, SKL
Ökad trygghet med flexibel hemtjänst - Ingrid Thylin, avdelningen för samhällsutveckling,
Skellefteå kommun
Panelsamtal med Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige, Felix Kreuse,
programansvarig, teknik och samhällsbyggnad, SKL och Ingrid Thylin, avdelningschef för
samhällsutveckling, Skellefteå kommun.
Moderator är Åsa Zetterberg, sektionschef, Avdelningen för digitalisering, SKL.
Tid - 18 september 2017, kl 09:00-10:00
Vi serverar kaffe och smörgås från 08:30.
Plats
SKL, Hornsgatan 20, se hur du hittar hit. Lokal: Torget, plan 6, eller via webb.
Kostnad
Konferensen är kostnadsfri.

ANMÄL DIG HÄR FÖR ATT DELTA

Mer information
Vi hoppas att du har möjlighet att delta! Om du vill delta på plats anmäler du dig via länken
ovan. OBS! Om du vill delta via webb ska du inte anmäla dig i förväg utan använder länken
nedan för att delta.

DELTA I DET WEBBSÄNDA SEMINARIET VIA SKL PLAY

För information och support om hur du kopplar upp dig till seminariet, se denna information. Var
gärna ute i god tid så att du ser att tekniken fungerar.
Vid frågor om seminariet och dess innehåll, kontakta Malin Annergård,
malin.annergard@skl.se, 08-452 71 70.
Vid praktiska frågor om konferensen, kontakta Katrin Bjerhag,
katrin.bjerhag@skl.se, 08-452 75 66.

Prenumerera

Avsluta prenumeration

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Telefon: 08-452 70 00

Tipsa en vän

Dela:

