Varmt välkommen till höstkonferensen!
CLARION SIGN I STOCKHOLM 20–21 OKTOBER 2022

Bästa medlemmar!
I skrivande stund är valrörelsen på upploppet! Opinionsmätningarna visar jämna siffror
mellan blocken och likt ”vem tar vem” har partierna börjat formera sig och provtrycker
nya samarbetskonstellationer. Det är oerhört spännande och kanske den mest jämna
valrörelsen i modern tid.
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till årets höstkonferens. Vi har lyssnat in era
medskick och hoppas att programmet ger möjlighet till ännu fler goda exempel,
samtal runt borden och utbyte av lärdomar och erfarenheter. När vi ses i oktober
är valresultaten klara, riksdagen har hunnit sammanträda och kommunstyrelserna i
kommunerna formerar sig. Vi kommer att analysera valutgången och hur det påverkar
oss i kommunerna. På vår web finns presentationer från tidigare valanalyser och hur
partikulturerna och medielandskap har förändrats över tid. Uppdatera er gärna så får
vi riktigt spänstiga samtal om kommande mandatperioder och samspelsfunktionen
med politiken!
Ett av föreningens tre temaområden är styrning, ledning och kommundirektörsrollen.
Vi kommer att fördjupa oss kring detta tema och med särskilt fokus på rollen och hur
den har utvecklats de senaste 25 åren. Kommundirektörsinstruktionen har varit reglerad
i kommunallagen sedan 2018 och då var föreningen mycket aktiv, tog fram checklista
och skrev remissvar. Nu har det gått några år och det är läge att utvärdera och utveckla
instruktionen och rollfördelningen mellan politik och förvaltning.
Sveriges ekonomiska tillväxt bromsar in, kostnadstrycket ökar och vi kan skönja en
avmattning i konjunkturen. Detta påverkar oss på flera sätt. Kompetensförsörjning,
effektivisering och god kvalitet är viktiga förutsättningar för en positiv och hållbar
utveckling. Vi kommer att fördjupa perspektiven med hjälp av kollegor runt om i landet
som är de som lyckats allra bäst de senaste åren. Vilka framgångsfaktorer är viktigast,
finns det gemensamma nämnare och vad kan vi ta lärdom av?
Vi i styrelsen ser mycket fram emot att mötas under två inspirerande och intressanta
dagar på höstkonferensen i Stockholm den 20-21 oktober.
Varmt välkommen!
Ulrika Strandroth Frid
Ordförande
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Program HÖSTKONFERENSEN 20–21 OKTOBER 2022
CLARION HOTEL SIGN I STOCKHOLM

TORSDAG 20 OKTOBER 2022
11.30-13.00

Incheckning och lunch

13.00-13.30

Välkommen!

13.30-14.10

Kommundirektörsrollen i förändring – eller
inte? Tendenser under 25 år i svenska
kommuner med utblickar mot Norden

Sedan mitten av 1990-talet har det gjorts kontinuerliga
studier av kommundirektörer i Sverige. Delvis har samma sak
gjorts i de nordiska länderna. Rolf Solli är professor emeritus
vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hans
forskning har under de senaste 40 åren handlat om styrning,
organisering och ledning av företrädesvis kommuner och
landsting/regioner. Vi kommer att få ta del av vilka förändringar
som visat sig i kommundirektörsrollen över tid.

14.10-14:30

Rolf Solli

Stabil, svag eller hoppande majoritet – hur
påverkas kommundirektörsrollen?

Panelsamtal med kommundirektörskollegor som har olika
erfarenheter.

14.30-14.45

Rundabordssamtal om kommundirektörsrollen

14.45-15.15

PAUS

15.15-17.00

Resan mot att bli en kvalitetskommun

Sveriges Kvalitetskommun delas ut vart annat år av
Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats
bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och
samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. För
att nå detta krävs ett arbete som sträcker sig över flera år. Vad
kan vi lära och dra nytta av på hemmaplan från de som lyckas
allra bäst?

15.15-16.00

Nacka – kvalitetskommun 2021

Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

16.00-17.00

Panelsamtal med Sveriges kvalitetskommuner
samt rundabordssamtal

18:30

Mingel och Middag
PROGRAM FÖR FREDAG FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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FREDAG 21 OKTOBER 2022
08.30-08.40

Backspegel från gårdagen

08.40-09.40

Effektiv bemanning – ett sätt att möta
kompetensutmaningen

I debatten nämns ofta att vi behöver ”effektivisera och arbeta
på annat sätt” som en del i att möta kompetensutmaningen.
Ulricehamns kommun har arbetat aktivt med
bemanningsplanering sedan 2017 och det har visat att det
finns en stor potential att effektivisera genom att arbeta på
annat sätt. Arbetet med bemanningsplanering var också
avgörande för att Ulricehamns kommun lyckades minska
timvikarier inom äldreomsorgen och tilldelades 34 miljoner i
statsbidrag. Susanne Åhman, planeringschef delar med sig av
Ulricehamns kommuns arbete, framgångsfaktorer, utmaningar
och konkreta exempel.

09.40-10.00

Rundabordssamtal om kompetensförsörjning
och effektivisering

10.00-10.20

PAUS

10.20-11.30

Vad händer nu efter valet? Vilka slutsatser
kan vi dra av valresultatets påverkan på
kommunerna?

Hur förstår vi valresultaten på lokal, regional och nationell
nivå, och vad innebär det för kommunernas utveckling?
Ett flertal större statliga utredningar blir under kommande
mandatperioden klara och kommer att påverka vår sektor.
Vilka är dessa och vad tror vi utifrån valresultatet? Hur ser
det ekonomiska läget ut för den kommunala sektorn och
vad ser vi för signaler från regeringen? Annika Wallenskog,
Chefsekonom, SKR. Martin Lidhamn, Handläggare, ekonomi
och styrning, SKR. Björn Kullander, Handläggare, ekonomi och
styrning, SKR.

11.30-12.00

Summering och blickar framåt

12:00-13:00

LUNCH

Susanne Åhman

Annika Wallenskog

Martin Lidhamn

Björn Kullander
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