Varmt välkommen till Höstkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 18–19 OKTOBER

Bästa medlemmar!
Äntligen dags att anmäla sig till kommundirektörsföreningens höstkonferens på
Clarion Sign, Norra Bantorget i Stockholm.
Hur arbetar vi tillsammans för ett hållbart digitaliserat Sverige? Digitalisering,
automatisering och AI förändrar förutsättningarna och kraven på oss som ledare
och chefer. Hur påverkas vi av den snabba teknikutvecklingen och vad behöver
vi tänka på för att kunna driva utveckling i en värld som rör sig allt snabbare.
Hur förändras ledarskapet? Behöver vi ha fokus på kultur och värdegrund
snarare än formella styrmodeller? Är medarbetardriven verksamhetsutveckling
med brukarmedverkan en del av lösningen? I två års tid reste Tillitsdelegationen
runt i landet och samlade medarbetare, chefer, politiker och forskare till samtal
om styrning och ledning i välfärdssektorn. Hur vill och kan vi använda oss av
delegationens kunskap och slutsatser?
Vi kommer också att reflektera över valutgången 2018. Varför slutade det som
det gjorde? Vad kan vi förvänta oss nu?
Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt välkommen till
höstkonferensen 2018.

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

P.S. Boka redan nu in vårkonferensen den 21–22 mars 2019.

kommundirektorsforeningen.se

Program HÖSTKONFERENSEN 18–19 OKTOBER
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

TORSDAG 18 OKTOBER
12.00–13.00

Start med lunch och incheckning

13.00–13.15

Vi välkomnar nya medlemmar

13.15–14.45

Den digitala framtiden är här! Så håller du
dig relevant som ledare i en snabbrörlig tid

Digitalisering, automatisering och AI förändrar förutsättningarna och kraven på oss som ledare och chefer. Krävs
det ny kunskap för att kunna leda i förändring och i vilken
mån ställs ledarskapsprinciper som hyllats historiskt
sett på ända? Är det snarare välgrundad kunskap kring
mänskliga beteenden som blir allt viktigare? Per Mosseby,
föreläsare, rådgivare och tidigare chef för digitaliseringsfrågorna på SKL, och Ann Hellenius, CIO Bankgirot och
tidigare CIO för Stockholms stad, delar med sig av sina
lärdomar och reflekterar kring på vilket sätt vi människor
påverkas av den snabba teknikutvecklingen och vad
man som ledare kan tänka på.

14.45–15.15

KAFFE

15.15–16.00

På väg mot ett hållbart digitaliserat Sverige

16.00–17.00

18.30

För mindre än ett år sedan utsågs Åsa Zetterberg av regeringen till Sveriges första CDO, Chief Digital Officer. Hur
går arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin
och kommer Sverige att bli bäst i världen på att använda
sig av digitaliseringens möjligheter? Vad finns det för
utmaningar och vad förväntas kommunerna bidra med?

Ann Hellenius

Per Mosseby

Åsa Zetterberg

Vi går från ord till handling!

Hur ska vi tillsammans utveckla grundläggande förutsättningar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter? För
att lyckas och gemensamt möta välfärdens utmaningar
samverkar SKL-koncernen med kommuner, regioner och
landsting, myndigheter och med marknaden. Jenny Birkestad,
direktör på SKL, och Johan Assarsson, VD på Inera, berättar
om vad som pågår och vad som händer framåt.

Jenny Birkestad

Mingel och middag

PÅ NÄSTA SIDA SER DU PROGRAM FÖR FREDAG
Johan Assarsson
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Program HÖSTKONFERENSEN 18–19 OKTOBER
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

FREDAG 19 OKTOBER
08.30

Backspegel från gårdagen

08.35–10.00

Tillitsdelegationen har lämnat sina
slutsatser och förslag – vad händer nu?

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, berättar
om arbetet som resulterade i en rad rekommendationer
och förslag på hur den samlade styrningen och ledningen
kan bli mer tillitsbaserad. Så vad händer nu? Hur vill och
kan kommunledningarna använda sig av delegationens
kunskap och slutsatser?

10.00–10.30

KAFFE

10.30–11.50

Valet 2018 – varför slutade det som det
gjorde?

Laura Hartman

Vi har haft en spännande höst och nu är det dags att
reflektera. Henrik Ekengren Oscarsson, professor i
statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning,
opinion och demokrati, ger sin bild av valutgången 2018.

11.50–12.00

Summering

12.00–13.00

Avslutning med lunch
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Henrik Ekengren Oscarsson

