Varmt välkommen till Vårkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 21–22 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 inleda torsdagen med temat bostäder. Hur behöver framtidens
bostadspolitik formas och vilka andra åtgärder kan behövas för en välfungerande
bostadsmarknad? Efter en lång regeringsbildning har vi nu fått januariöverenskommelsen
där bostadspolitiken varit en av huvudfrågorna.
Vi kommer också att ha en spännande dialog kring samspelet mellan kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören. Hur får man till ett fungerande samspel – speciellt i
en tid som kännetecknas av snabba förändringar.
På fredagen kommer vi att ha en berikande dialog med SKL, där bland annat
kommunernas ekonomi och rollfördelningen mellan kommun, stat och region
kommer att vara på agendan.
Ta också chansen att påverka kommundirektörsföreningens inriktning på årsmötet.
Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på 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.
Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 17–18 oktober 2019.
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Program VÅRKONFERENSEN 21–22 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

TORSDAG 21 MARS
12.00-13.00

Start med lunch och incheckning

13.00-13.10

Vi välkomnar nya medlemmar

13.10-14.30

15 förslag om bostadspolitiken

Hur behöver framtidens bostadspolitik formas och
vilka andra åtgärder kan behövas för en välfungerande
bostadsmarknad? I samband med årets val tog Stefan
Attefall, civil och bostadsminister mellan 2010 och 2014,
fram ett bostadspolitiskt valmanifest tillsammans med
Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.
Manifestet föreslog 15 åtgärder för att få till stånd en
välfungerande bostadspolitik. Hur förhåller sig mani
festet till januariöverenskommelsen där bostadspolitiken
varit en av huvudfrågorna?
SABO:s VD Anders Nordstrand reflekterar över dagens
bostadspolitik och hur allmännyttan kan bidra till ett ökat
bostadsbyggande.

Stefan Attefall

Anders Nordstrand

Passa också på att ta del av ett inspirerande exempel
från Örebro. Anne Andersson, kommundirektör i Örebro,
berättar om hur de aktivt har arbetat med sitt bostads
byggande.

14.30-15.00

KAFFE

15.00-16.30

Framgångsrikt samspel mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör

Anne Andersson

Möt Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande
och Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad,
i ett spännande samtal om framgångsfaktorer och
fallgropar i samspelet. Vad ska man tänka på och vad
bidrar till ett gott samarbete? Speciellt i en tid med stora
utmaningar som kräver att vi jobbar på helt nya sätt.

16.45

Årsmöte Kommundirektörsföreningen
i Sverige

18.30

Mingel och middag

Peter Danielsson

PÅ NÄSTA SIDA SER DU PROGRAM FÖR FREDAG
Palle Lundberg
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Program VÅRKONFERENSEN 21–22 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

FREDAG 22 MARS
08.30

Backspegel från gårdagen

08.35-10.00

Dialog med SKL

SKL:s VD Vesna Jovic lotsar oss genom en utvecklande
förmiddag där vi inleder med läget för den kommunala
ekonomin. Vi fortsätter samtalet kring förutsättningarna
för välfärdens utveckling och finansiering.

10.00-10.30

KAFFE

10.30-11.50

Dialog med SKL

Vi fortsätter dialogen med en presentation av de kom
munala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.
Vi diskuterar också rollfördelningen mellan kommun,
stat och region. Vi ger också tid för några andra,
dagsaktuella, frågor.

11.50-12.00

Summering och blickar mot
höstkonferensen

12.00-13.00

Avslutning med lunch

Vesna Jovic

Annika Wallenskog

Per Nordenstam
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