Varmt välkommen till Höstkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 20–21 OKTOBER

Bästa medlemmar!
Äntligen dags att boka in kommundirektörsföreningens höstkonferens.
Den här gången har vi lyft innehållet ytterligare en nivå. Vi får möta
arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och Arbetsförmedlingens
generaldirektör Mikael Sjöberg. Vi bjuder dessutom in till intressanta
diskussioner om presidentvalet i USA, Brexit och partikulturer.
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

P.S.

Boka redan nu in nästa års konferenser – vårkonferensen den
16–17 mars och höstkonferensen den 19–20 oktober.

kommundirektorsforeningen.se

Program

HÖSTKONFERENSEN 20–21 OKTOBER
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

TORSDAG DEN 20 OKTOBER
12.00-13.00

Start med lunch och incheckning

13.00-13.15

Välkomna

Vi välkomnar nya medlemmar

13.15-14.30

Nyanländas etablering

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättar om
sitt spännande uppdrag när det gäller samordning
av flyktingmottagandet.

14.30-15.00

KAFFE

15.00-16.30

Samverkan Arbetsförmedling-kommun

Ylva Johansson

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg
ger sin syn. Inte minst med koppling till föregående talare.

18.30

Mingel och middag

Mikael Sjöberg

FREDAG DEN 21 OKTOBER
08.30

Backspegel från gårdagen

08.45-10.00

Partikulturer

Hur kan vi förstå hur svenska partiers organisationskulturer
präglar deras sätt att tänka och arbeta, i förhållande till varandra
och till förvaltningen? Hur beständiga är dessa kulturer?
Katarina Barrling, filosofie doktor i Statskunskap, Uppsala universitet.

10.00-10.30

KAFFE

10.30-11.15

Vad betyder det amerikanska valet för Sverige?

Olle Wästberg ger sina reflektioner över en av höstens mest
spännande händelser. Han har tidigare varit bland annat
statssekreterare, generalkonsult i NY och nu senast ordförande
i Demokratiutredningen.

11.15–12.00

Katarina Barrling

Olle Wästberg

Hur påverkar Brexit Sverige?

Frågan alla ställer sig, men som ingen kan besvara.
Eva Sjögren, direktör för SIEPS, Svenska institutet för
europapolitiska studier, ger sin syn.

12.00

Summering

12.00-13.00

Avslutning med lunch

Eva Sjögren

