Varmt välkommen till Vårkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 22–23 MARS

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.
Vi kommer att ha en berikande dialog med SKL där frågor som digitalisering,
kommunernas ekonomi, översynen av kostnadsutjämningen och integration och
arbetsmarknad kommer att vara på agendan. Dag två kommer vi att prata om
vårt favoritämne – kommundirektörsrollen och den nya instruktionen. Vi närmar
oss också ett val. Hur ser väljarnas dagordning ut inför valet, vad händer med
partierna och kommer populistiska strömningar att få en oväntad kraft?
Ta också chansen att påverka kommundirektörsföreningens inriktning
på årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på
www.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

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 18-19 oktober 2018.

kommundirektorsforeningen.se

Program VÅRKONFERENSEN 22–23 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

TORSDAG DEN 22 MARS
12.00-13.00

Start med lunch och incheckning

13.00-13.15

Vi välkomnar nya medlemmar

13.15-14.20

Dialog med SKL

SKL:s VD Vesna Jovic lotsar oss genom en utvecklande eftermiddag
där vi inleder med läget för den kommunala ekonomin. Dessutom
berättar den statlige utredaren Håkan Sörman om sin översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner, landsting och regioner.
Vesna Jovic

14.20-14.50

KAFFE

14.50-16.50

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 vård- och
omsorg, skola, integration och arbetsmarknad, samhällsbyggnad och
arbetsgivarområdet 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

Håkan Sörman

FREDAG DEN 23 MARS
08.30

Backspegel från gårdagen

08.35-10.00

Kommundirektörsrollen och den nya instruktionen

Vi presenterar och diskuterar styrelsens förslag till en ny checklista
för kommundirektörsinstruktionen. Vad bör man tänka på? Hur håller
vi processen levande? Här får vi också ta del av goda exempel och
erfarenheter från kollegor i landet.

10.00-10.30

KAFFE

10.30-11.50

Valet 2018

Peter Santesson

Peter Santesson, chef för opinionsanalys Demoskop, och Katarina
Barrling, filosofie doktor i Statskunskap Uppsala universitet, siar
om valet 2018. Vad ser vi för utveckling och trender bland väljarna?
Hur är partiernas hälsotillstånd? Kommer det nya medialandskapet
att påverka valet och kommer de populistiska strömningarna att få
förnyad kraft?

11.50-12.00

Summering, blickar mot Kommek och
höstkonferensen

12.00-13.00

Avslutning med lunch
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Katarina Barrling

