Välkommen till Vårkonferensen

CLARION SIGN I STOCKHOLM 19–20 MARS

Bästa medlemmar!
Vi är nu mer än 260 medlemmar i föreningen, vilket är all time high.
Styrelsen bjuder nu in till vårkonferensen på Clarion Sign, Norra Bantorget i
Stockholm och vi kan lova er ett mycket innehållsrikt program med spännande
frågeställningar som berör oss i våra roller som kommundirektörer/kommunchefer.
Vi kommer att anstränga oss för att locka fram de bästa sidorna hos SKL,
vi lägger tid på den aktuella rikspolitiken som berör oss i kommunerna när
det gäller våldsbejakande extremism där bl.a. Mona Sahlin deltar. Sist men
inte minst har du möjlighet att möta dina kollegor från hela Sverige som under
bordssamtal, vid kaffepausen och andra mingeltillfällen kommer att vidga dina
vyer över tillståndet i landet och inte minst i din roll som kommundirektör/
kommunchef.
Om du vill påverka föreningen i övrigt har vi ett spännande årsmöte.
Tänk på att ditt deltagande utvecklar oss alla.
När vi nu pratar utveckling, spana in din kalender och gör redan nu höstens
viktigaste bokning - d.v.s. bokningen av Kommundirektörsföreningens
höstkonferens den 15-16 oktober 2015.

Staffan Isling,
Ordförande

kommundirektorsforeningen.se

Program

STOCKHOLM 19–20 MARS

TORSDAG 19
13.00
till
17.00

Välkomna

Ordförandens välkomsthälsning
Presentation av nya medlemmar
• Angelägna kommunfrågor
– Dialog med SKL, bl.a.
VD, Håkan Sörman

• Förhållandet stat-kommunrelationen

Håkan Sörman

Annika Wallenskog

Per-Arne Andersson

Per Mosseby

Anna-Lena Lodenius

Helene Lööw

Annika Wallenskog, SKL

• Migration/integration/utsatta EU-medborgare
Per-Arne Andersson, SKL

• Digitaliseringen
Per Mosseby, SKL

17.00
19.00

Årsmöte i Kommundirektörsföreningen
i Sverige
Middag

FREDAG 20
08.30
till
12.00

Välkomna till dag 2

• Tema Politisk polarisering
– våldsbejakande extremism

Helene Lööw, historiker och författare
Ahn-za Hagström, analyschef författningsskyddet, SÄPO
Anna-Lena Lodenius, journalist, författare och föreläsare

•
•
•
•
12.00
till
13.00

Inlägg, panelsamtal och reflektioner
Mona Sahlin, regeringens samordnare mot
våldsbejakande extremism
- Om sitt nationella uppdrag
Reflektioner i grupper
Kommundirektörerna samtalar med Mona Sahlin
Utvärdering av konferensen
Ordförandens summering och blickar mot
höstkonferensen 2015

Avslutning med lunch

Mona Sahlin

