
Bästa medlemmar!

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

Vi kommer att få ministerbesök. Vi kommer att få möjlighet att ha en dialog 
kring regional utveckling från olika perspektiv och ge inspel till hur vi kan möta 
samhällsutvecklingen på bästa sätt. Den nya kommunallagen och hur vi jobbar 
tillsammans är andra aktuella ämnen som kommer att vara på agendan.  
En otroligt spännande mix av frågor. 

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 
höstkonferensen. Ditt deltagande utvecklar oss alla.

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

kommundirektorsforeningen.se

Varmt välkommen till Höstkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 19–20 OKTOBER

P.S. Boka redan nu in nästa års konferenser- vårkonferensen  
den 22–23 mars och höstkonferensen den 18–19 oktober 2018.

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


12.00-13.00 Start med lunch och incheckning
13.00-13.15 Vi välkomnar nya medlemmar
13.15-14.30 Kommunerna och samhällsutvecklingen 

Lyckliga platser – hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv 
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handels-
högskolan i Jönköping, berättar om hur viktig platsen blivit för 
den ekonomiska utvecklingen. Du kan vänta dig en spännande 
föreläsning om omvända samband och lära mer om vad det 
faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa 
platser i dagens samhälle. Joachim Danielsson, stadsdirektör 
i Uppsala, berättar om sina erfarenheter från en av Sveriges 
mest växande städer. 

14.30-15.00 KAFFE
15.00-16.15 Kommunerna och samhällsutvecklingen

Krympa smart – om Plan B och vikten av en lokal  
anpassningspolitik
Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Centrum för  
kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, föreläser 
om urbanisering och ojämn demografisk utveckling. Fokus 
riktas mot de kommuner som trots tillväxtpolitiska åtgärder 
och lokalt utvecklingsarbete har en långvarig befolknings-
minskning. Hur kan man göra för att krympa smart? Katarzyna 
Wikström, kommunchef i Norsjö kommun och Bengt Flykt, 
kommunchef i Bräcke kommun, ger sina erfarenheter om  
hur de har hanterat en långvarig befolkningsminskning på 
bästa sätt? Går det att utvecklas trots att förutsättningarna 
egentligen inte finns?

16.15-17.00 En kommunallag för framtiden 
Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. 
Utredningens uppdrag var att föreslå en modernisering av 
kommunallagen. Blev det så? Vad ska vi tänka på? Helena Linde, 
förbundsjurist SKL, ger sin syn på hur vi ska förbereda oss. 

18.30 Mingel och middag
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Program 
HÖSTKONFERENSEN 19–20 OKTOBER
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35 
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

08.30 Backspegel från gårdagen
08.30-09.30 Myndighetssamverkan som metod vid  

organiserad brottslighet
Gunnar Appelgren, kommissarie/samordnare Mareld, har 
arbetat mot den organiserade brottsligheten i närmare 30 år. 
Ta del av erfarenheter från verkligheten och fördelarna med 
att jobba tillsammans över myndighetsgränser. 

09.30-10.00 När krisen är här- hur samlar vi våra resurser  
på bästa sätt?
Ola Slettenmark, samordningschef för Samverkan  
Stockholmsregionen, berättar om hur vi kan organisera  
samverkan av samhällets aktörer för bättre krisledning?  
Så här gör vi i Stockholms län. Exempel från attentatet  
den 7/4, vad vi gjorde och vilka lärdomar vi har dragit.

10.00-10.10 KAFFE
10.10-11.55 Kommunerna och samhällsutvecklingen  

– Regeringen om utmaningarna för kommunerna
Möt två ministrar och lyssna på deras tankar kring migration 
och hur vi ska hitta långsiktiga lösningar för att klara  
kommunernas åtaganden. Medverkar gör Heléne Fritzon,  
migrationsminister och  Ardalan Shekarabi, civilminister.

11.55 Summering, blickar mot vårkonferensen
12.00 Avslutning med lunch
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