Varmt välkommen till Vårkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 19–20 MARS

Bästa medlemmar!
Det nya året har startat i raketfart. Det är alltid speciellt med ett nytt år. Förväntningarna
är höga. Löften ges och planer fastställs. Mitt i allt detta pågår vår dagliga verksamhet.
En vardag där vi fokuserar på att leverera bästa möjliga välfärdstjänster till våra invånare
dygnet runt, sju dagar i veckan.
I januari samlades också styrelsen för verksamhetsplanering. Vilka frågor kommer
kommunerna att ha på agendan under de kommande två åren? Vilka frågor kommer
att vara viktiga för dig som kommundirektör/kommunchef? Kommer det att handla
om kommunernas roll i demokrati- och samhällsutvecklingen, kommunen som tjänste
leverantör och hur kommer utvecklingen att se ut när gäller styrning och ledning av våra
verksamheter? Vi möts två gånger om året genom vår gemensamma förening. För oss i
styrelsen är det viktigt att dessa dagar är fyllda av energi och att vi också har teman som
känns relevanta för alla våra medlemmar. Verksamhetsplaneringen för de kommande två
åren kommer att vara en av punkterna på årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer att
vara tillgängliga på kommundirektorsforeningen.se.
Vi är extra stolta över programmet denna gång som framför allt präglas av ordet
”tillsammans”. Hur når vi framgång genom att arbeta tillsammans med andra? Torsdagen
kommer att inledas med ett gemensamt arbete tillsammans med SKR. Passet kommer att
ledas av SKR:s VD Staffan Isling, som kommer att lotsa oss genom en eftermiddag där vi
tillsammans får möjligheten att bidra till utvecklingen av SKR.
Temat för fredagen kommer att vara social hållbarhet, trygghet och säkerhet.
Hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för utvecklingen av en plats, inte minst
från ett demokratiskt perspektiv. Vi är mycket glada över att dagen kommer att inledas
av inrikesminister Mikael Damberg. Hur arbetar regeringen för ett tryggare Sverige?
Vad innebär 34–punktsprogrammet som presenterades under hösten 2019 och hur
påverkar det kommunerna? Malmö stad och Tranemo kommun kommer sedan att
delge oss sina erfarenheter och hur de jobbar med det brottsförebyggande arbetet.
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.
Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt välkommen till vårkonferensen.
Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 15-16 oktober 2020.

kommundirektorsforeningen.se

Program VÅRKONFERENSEN 19–20 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

TORSDAG 19 MARS
12.00–13.00

Start med lunch och incheckning

13.00–13.10

Välkomna

Vi välkomnar nya medlemmar.
13.10–14.30

Kommunerna och SKR

SKR:s VD Staffan Isling lotsar oss genom en spännande
eftermiddag där vi tillsammans får möjligheten att bidra
till utvecklingen av SKR. Hur ska vi utveckla samarbetet?
Vilka frågor kommer att vara viktiga för utveckling av den
framtida välfärden?
14.30–15.00

KAFFE

15.00–16.50

Kommunerna och SKR

Staffan Isling

Vi fortsätter dialogen tillsammans med SKR och
kommer dessutom att få möjlighet att diskutera kring
dagsaktuella frågor.
17.00

Årsmöte Kommundirektörsföreningen
i Sverige

18.30

Mingel och middag

Annika Wallenskog

FREDAG 20 MARS
08.30–8.40

Backspegel från gårdagen

08.40–09.30

Kommunens roll för ökad trygghet och
samhällsutvecklingen

Det finns i dag allt fler komplexa hot mot vår
säkerhet och trygghet. Hur ska Sverige rustas för
att öka tryggheten, stärka säkerheten och förbättra
beredskapen på bred front i en allt mer komplex värld?
Möt Mikael Damberg, inrikesminister, och lyssna på
hans tankar, ställ frågor och diskutera om hur vi ska hitta
långsiktiga lösningar för att tillsammans klara Sveriges
utmaningar.

PROGRAM FÖR FREDAG FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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Mikael Damberg
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Program VÅRKONFERENSEN 19–20 MARS
CLARION HOTELL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35
(NORRA BANTORGET) STOCKHOLM

FORT. FREDAG 20 MARS
09.30–10.00

Fortsättning kommunens roll i
demokrati- och samhällsutvecklingen

Vi fortsätter förmiddagen på temat social hållbarhet
och tar del av goda exempel i kommunerna. Hur arbetar
kommunerna med insatser på det brottsförebyggande
området och med säkerhetsfrågor i samarbete
med staten. Möt Malmö stads arbetsmarknads- och
socialförvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson,
säkerhetsdirektör, Per-Erik Ebbeståhl och polismästare
Stefan Sinteus, regional kommenderingschef för
Operation Rimfrost.
10.00–10.30

KAFFE

10.30–11.50

Fortsättning kommunens roll i
demokrati- och samhällsutvecklingen

Dialogen med Malmö stad fortsätter och vi får också ta
del av exempel från Tranemo kommun. Kommunchef
Carita Brovall och trygghetssamordnare Ingela Karlsson
berättar om vad det var som gjorde att kommunen
utvecklade sitt brottförebyggande arbete och vilka
planer som finns för framtiden.
11.50–12.00

Summering och blickar mot Kommek
och höstkonferensen

12.00–13.00

Avslutning med lunch

Britt-Marie Pettersson

Per-Erik Ebbeståhl

Stefan Sinteus

Carita Brovall
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