Varmt välkommen till Höstkonferensen!
STOCKHOLM CITY CONFERENCE 17–18 OKTOBER

Bästa medlemmar!
Äntligen dags att anmäla sig till kommundirektörsföreningens höstkonferens på
Stockholm City Conference. Den här konferensen prövar vi en ny konferenslokal,
Stockholm City Conference, Norra Latin och Folkets hus, som ligger mitt emellan
Norra Bantorget och Drottninggatan. Som vanligt har vi reserverat ett antal rum på
Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget.
Vi är extra stolta över programinnehållet denna gång. Vi kommer att få ministerbesök.
Vi kommer att ha möjlighet att ha en dialog om Sveriges totalförsvar och ge inspel till
hur vi tillsammans kan möta samhällsutvecklingen på bästa sätt. Vi bjuder dessutom in
till intressanta diskussioner om aktuella frågor i kommunutredningen och tar tempen
på den digitala kommunen. Vilken potential finns det i att digitalisera kommunsektorn
egentligen?
Och det allra viktigaste förstås- möt och inspireras av dina kollegor från hela Sverige
som vid bordssamtal, kaffepauser och andra mingeltillfällen kommer att berika dina
vyer över läget i landet.
Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt välkommen till
höstkonferensen 2019.
Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

P.S. Boka redan nu in nästa års kommundirektörskonferenser
– vårkonferensen den 19–20 mars och höstkonferensen den
15–16 oktober 2020.
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Program HÖSTKONFERENSEN 17–18 OKTOBER
STOCKHOLM CITY CONFERENCE DROTTNINGGATAN 71B
(NORRA LATIN OCH FOLKETS HUS) STOCKHOLM

TORSDAG 17 OKTOBER
12.00–13.00

Start med lunch och incheckning

13.00–13.30

Välkomna

Vi välkomnar nya medlemmar och diskuterar runt
borden vad som är aktuellt i din kommun just nu.

13.30–14.00

Kommunerna och samhällsutvecklingen

Vad är aktuellt hos regeringen just nu? Möt Ardalan
Shekarabi, civilminister, och lyssna på hans tankar om
hur vi ska hitta långsiktiga lösningar för att klara
kommunernas utmaningar och åtaganden.

14.00–14.30

Efterföljande reflektioner vid borden

Samtal och efterföljande reflektioner kring borden efter
civilministerns föredrag. Medskick och tankar inför
morgondagens teman avseende kommunutredningen?

14.30–15.00

KAFFE

15.00–16.00

Totalförsvaret och Försvarsmakten

Ardalan Shekarabi

Vi ser ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och nya hot.
Hur kan samhället bli bättre rustat för att möta den
nya världen? Micael Bydén, ÖB, berättar om Försvars
maktens roll i det nya totalförsvaret.

16.00–16.30

Totalförsvaret och MSB

Representant för MSB:s ledning presenterar deras roll i
totalförsvaret kopplat till det intensifierade arbete som
sker i kommunerna.

16.30–17.00

Efterföljande reflektioner vid borden

Micael Bydén

Samtal och reflektioner kring borden efter Försvarsmaktens och MSB föredragningar. Hur kan vi samordna kapacitets- och kompetensförstärkningen bland
kommunerna? Vilken tidshorisont arbetar vi på? Hur fungerar detta kopplat till
det mer traditionella säkerhetsarbetet?

18.30

Mingel och middag

PÅ NÄSTA SIDA SER DU PROGRAM FÖR FREDAG
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Program HÖSTKONFERENSEN 17–18 OKTOBER
STOCKHOLM CITY CONFERENCE DROTTNINGGATAN 71B
(NORRA LATIN OCH FOLKETS HUS) STOCKHOLM

FREDAG 18 OKTOBER
08.30

Backspegel från gårdagen

08.35–09.35

Kommunutredningen

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför
en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För
att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i
proportion till deras uppgifter. Den parlamentariska
utredningens ordförande Niklas Karlsson och huvud
sekreteraren Sverker Lindblad berättar om hur långt
man har kommit och vilka förslag man överväger.

09.35–10.00

Niklas Karlsson

Reflektioner från en kommundirektör

Kristofer Svensson, kommunchef i Mariestad, som också
sitter med i kommunutredningens referensgrupp, delar
med sig av sina reflektioner på utredningen ur ett kommunalt perspektiv.

10.00–10.30

KAFFE

10.30–11.50

Digitaliseringen som en möjlighet att klara
morgondagens utmaningar

Kristofer Svensson

Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier har tidigare
arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han
bland annat har undersökt Sveriges framtida behov av
vård och omsorg. Han har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Nu aktuell som en av författarna till
rapporten ”FÖRBJUDEN FRAMTID? Den digitala kommunen”. Går det att skatta potentialen i att digitalisera
kommunsektorn?

11.50–12.00

Summering

12.00–13.00

Avslutning med lunch
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Anders Ekholm

