Varmt välkommen till vårkonferensen!

CLARION SIGN I STOCKHOLM 17–18 MARS, LUNCH–LUNCH

Bästa medlemmar!
Förhoppningsvis lämnar vi nu speciella år bakom oss. In i det sista var vi i styrelsen
tveksamma om vårkonferensen skulle kunna gå att genomföra i mars. Sedan kom beskedet.
Samhället öppnar upp. Fortfarande har vi en stor smittspridning och vi har fortfarande
verksamheter som är hårt ansträngda, men vi har nu en successiv återgång till det ”nya
normala”. Det innebär också att vi nu äntligen kan träffas i Stockholm för första gången på ett
par år. Det känns nästan overkligt, men samtidigt otroligt inspirerande. Nu fortsätter vi vårt
gemensamma utvecklingsarbete mot en starkare kommunsektor som kan möta framtidens
krav med nya lärdomar i bagaget. Vikten av samarbete, handlingskraft, nya arbetssätt och
förmågan till snabb omställning- men också hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar
utifrån behoven i mötet mellan medarbetarna och våra invånare. Den fortsatta utvecklingen
kommer att vara en viktig grund för en offentlig sektor som alla kan ha förtroende för.
Jag hoppas nu att så många som möjligt kommer att hitta tillbaka till vår ”nygamla”
mötesplats.
Som tidigare år ser vi fram emot att ha en gemensam torsdagseftermiddag tillsammans
med SKR. Passet leds av SKR:s VD Staffan Isling som kommer att lotsa oss genom en
eftermiddag, då vi också riktar blickarna mot SKR:s prioriterade områden för år 2022
med ett särskilt fokus på kommunernas självstyre.
Vi kommer också att ha ministerbesök och diskutera möjligheter och utmaningar för
kommuner som får stora företagsetableringar från ett nationellt och lokalt perspektiv.
Vi kommer också såklart att rikta blickarna mot valet hösten 2022. Hur ser väljarnas
dagordning ut inför valet, vad händer med partierna och kommer populistiska
strömningar att få en oväntad kraft? Här ser jag fram emot en spännande dialog.
Vi kommer också att ha årsmöte då vi tittar tillbaka på året som har varit samtidigt som
vi håller koll på framtiden. Vilka frågor kommer kommunerna att ha på agendan? Vad är
viktigt för dig som kommundirektör/kommunchef? 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. Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på
www.kommundirektorsforeningen.se cirka en vecka innan konferensen.
Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt, varmt välkommen till
vårkonferensen. Väl mött!
Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 20–21 oktober.
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Program VÅRKONFERENSEN 17–18 MARS
CLARION SIGN I STOCKHOLM

TORSDAG 17 MARS
13.00–13.10

Välkomna

13.10-14.00

Kommunerna och SKR tillsammans

SKR:s VD Staffan Isling inleder tillsammans med föreningens
ordförande Kristina Sundin Jonsson, med att samtala
och reflektera runt det gångna året. Vi har hanterat en
pandemi genom att bland annat använda oss av nya digitala
mötesformer. Vilka lärdomar kan vi dra av detta? Vi fortsätter
dialogen med samtal runt utvecklingsresan mellan SKR,
kommunerna och Kommundirektörsföreningen.

14.00-14.30

PAUS

14.30-16.15

Kommunerna och SKR tillsammans

Staffan Isling

Hur kan statliga hinder undanröjas för utvecklad självstyrelse?
SKR:s VD Staffan Isling inleder med tankar inför valåret 2022,
reflektioner i pandemins kölvatten och Coronakommissionens
slutbetänkande. Därefter introducerar SKR:s chefsekonom
Annika Wallenskog en sammanställning från SKR om statliga
regler, lagar och arbetssätt som fördyrar och skapar onödig
meradministration. Med det som grund fortsätter dialogen.

16.15-16.30

PAUS

16.30

Årsmöte Kommundirektörsföreningen
i Sverige

18.30

Annika Wallenskog

Mingel och middag

PROGRAM FÖR FREDAG FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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FREDAG 18 MARS
08.30-8.45

Backspegel från gårdagen

08.45-09.30

Kommunens roll i demokrati- och
samhällsutvecklingen- regeringen om
utmaningarna för kommunerna.

Hur bygger vi ett starkare Sverige där flera
samhällsutmaningar kan behöva adresseras på samma gång?
Hur hittar vi nya samverkansformer i en alltmer komplex
värld? Möt Ida Karkiainen, Sveriges civilminister, och lyssna på
hennes tankar om hur vi ska hitta långsiktiga lösningar för att
tillsammans klara Sveriges utmaningar.

9.30-10.10

Kommunens roll i samhällsutvecklingenvad krävs för att ställa om samhället vid
stora företagsetableringar.

Ida Karkiainen

Foto: Kristian Pohl/
Regeringskansliet

Kristina Sundin Jonsson, föreningens ordförande och
kommundirektör i Skellefteå kommun, och Peter Larsson,
regeringens samordnare för samhällsomställning vid större
företagsetableringar i Västerbotten och Norrbotten, för en
dialog över hinder och möjligheter vid en samhällsomställning
som ställer höga krav på samordning på nationell, regional och
lokal nivå. Det handlar om komplexa processer som innefattar
insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning,
infrastruktur, elförsörjning och bostäder.
Peter Larsson är seniorrådgivare vid Sveriges ingenjörer
och ledamot av Kungliga Ingenjörsakademin. Han har också
varit regeringens särskilda utredare av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen.

10.10-10.30

PAUS

10.30-11.45

Kommunens roll i demokratiutvecklingenvalet 2022.

Peter Larsson

Foto: Pernilla Pettersson/
Sveriges Ingenjörer

Vi riktar blickarna mot valet hösten 2022. Hur ser väljarnas
dagordning ut inför valet, vad händer med partierna och
kommer populistiska strömningar att få en oväntad kraft?
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med
särskild inriktning mot valforskning, opinion och demokrati,
ger sin bild valet 2022.

11.45–12.00

Summering och blickar framåt
Henrik Ekengren Oscarsson
Foto: Ola Kjelbye
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