
Bästa medlemmar!

Äntligen dags att anmäla sig till kommundirektörsföreningens vårkonferens på 
Clarion Sign, Norra Bantorget i Stockholm. Vi kan lova ett mycket innehållsrikt 
program med frågor som är såväl dagsaktuella som visionära.

Ni kommer att få möta den tillträdande Vd:n på SKL, Vesna Jovic. Vi kommer att 
ha en berikande dialog med SKL där frågor som digitalisering, kommunernas 
ekonomi och andra utmaningar kommer att vara på agendan. Dag två kommer vi  
att prata om tillit och det nya medielandskapet. En otroligt spännande mix av frågor.  
Ta också chansen att påverka kommundirektörsföreningens inriktning på årsmötet.  
Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på kommundirektorsforeningen.se

Sist men inte minst har du möjlighet att möta dina kollegor från hela Sverige som 
vid bordssamtal, kaffepauser och andra mingeltillfällen kommer att vidga dina 
vyer över läget i landet, inte minst i din roll som kommundirektör/kommunchef.

Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt välkommen till 
vårkonferensen. Ditt deltagande utvecklar oss alla.

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

kommundirektorsforeningen.se

Varmt välkommen till Vårkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 16–17 MARS

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 19–20 oktober.

http://kommundirektorsforeningen.se/
http://www.kommundirektorsforeningen.se
http://kommundirektorsforeningen.se/


12.00-13.00 Start med lunch och incheckning 
13.00-13.15 Välkomna

Vi välkomnar nya medlemmar

13.15-14.30 Dialog med SKL
Nya VD:n för SKL, Vesna Jovic, ger sin syn på det kommande  
uppdraget. Här har vi dessutom möjlighet att ge henne våra  
medskick. Vi fortsätter sedan med senaste nytt om den  
kommunala ekonomin och informerar om den statliga  
utredning som är på gång om kommunernas utmaningar. 

14.30-15.00 KAFFE
15.00-16.30 Dialog med SKL

Vi fortsätter vår dialog utifrån en bred palett av frågor. Vi vill  
naturligtvis vara så aktuella som möjligt, man kan redan nu  
förutse att avtalsrörelsen 2017, bostadsbyggandet och  
etableringen av nyanlända blir några av ämnena. Sist men  
inte minst ägnar vi oss åt digitaliseringsfrågorna.

17.00 Årsmöte i Kommundirektörsföreningen i Sverige
18.30 Mingel och middag

TORSDAG DEN 16 MARS

Program 
VÅRKONFERENSEN 16–17 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35 
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

Vesna Jovic

Per Mosseby

08.30 Backspegel från gårdagen
08.45-10.00 Tillitsdelegationen

Hur kan vi arbeta för en ökad tillit i styrningen av den offentliga  
sektorn. Ordförande i Tillitsdelegationen, Laura Hartman, ger  
sin syn. Hur ska proffsen i offentlig sektor tillåtas att vara proffs?  
Ta också del av goda exempel från våra kommuner.

10.00-10.30 KAFFE
10.30-12.00 Det nya medielandskapet

Fredric Karén, chefredaktör SvD: Så har digitaliseringen påverkat  
journalistiken och tidningshusens affärsmodeller – och därmed  
deras förmåga att överleva i framtiden.
Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet Östergötland, berättar  
om hur den lokala journalistiken påverkas av ett allt snabbare  
informationsflöde, sociala medier, större kommunala kommunika- 
tionsavdelningar och krympande redaktionella resurser.

12.00 Summering och lunch
Blickar mot höstkonferensen.

FREDAG DEN 17 MARS

Fredric Karén

Laura Hartman

Widar Andersson

http://kommundirektorsforeningen.se/

