Arbetsgivarförbundet Pacta är en arbetsgivarorganisation med kommunala avtal för kommunala bolag
och kommunalförbund. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag,
handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även
bolag som ägs av de redan nämnda medlemmarna, samt några privata utförare av viktig kommunaleller landstingskommunal verksamhet som lämnats över. Pacta har c:a 640 medlemmar med c:a 53 000
medarbetare. Pacta har exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta
förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med våra medlemmar arbetsgivarrollen.
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FRAMTIDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi på Pacta välkomnar dig till Pactadagarna 2017 och Operaterassen i
Stockholm – evenemanget som ger dig inspiration och nya tankar. Vi vill
rusta dig för hur du ska möta och hantera framtidens förutsättningar och
utmaningar samt visa hur dessa kommer att påverka dig och din
organisation. Hur kan du ligga steget före?
Evenemanget vänder sig till dig som är medlem i Pacta och har rollen
som Ordförande, VD/motsvarande eller Personalchef/motsvarande.
Bilden av framtiden är den som sätter ramen för hur du agerar här och
nu. Är du förberedd? Vi hoppas att kunna ge dig inspiration och
kunskap för att göra en analys av framtida organisationsbehov.
Årets talare på Pactadagarna är toppdiplomaten Jan Eliasson - tidigare
vice generalsekreterare för FN, Annika Winsth - chefsekonom på
Nordea, Boris Lennerhov – tidigare VD på varuhuset Gekås, Claudia
Olsson som kallats teknologstjärna i pressen och utnämnts till Årets
Ledare i Sverige. Pacta är även bland de få som får förmånen att
presentera en av grundarna till Serendipity, Saeid Esmaeilzadeh, som
kallats för näringslivets Zlatan.

Markus Gustafsson,
VD på Pacta

Vi har även världspremiär för Pactarapporten – ett nytt verktyg och en
aktiv satsning från Pactas sida. Den beskriver betydelsen av de
kommun- och landstingsägda företagen och kommunalförbunden för
samhället.
Läs mer på kommande sidor.
Evenemanget är kostnadsfritt för alla våra medlemmar.
OBS! Resa och logi bekostas av medlemsföretaget!

Linda Nyberg,
moderator för
Pactadagarna 2017

Hålltider för PACTADAGARNA,
den 9 maj 2017
12.00 Lunch
13.00 Välkomna!
Sten Nordin (M), tidigare finansborgarråd Stockholms Stad och vice
Ordförande för Pacta välkomnar alla närvarande till årets Pactadagar.
13.15 Jan Eliasson – det nya globala landskapet
Jan Eliasson är diplomaten som under sin tid som vice
generalsekreterare för FN erhöll regeringens pris Illis Quorum av
18:e storleken, detta för hans livslånga och oförtröttliga arbete i
fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst.
Lyssna till Jan Eliasson som berättar om hur han arbetat både som
företrädare för Sverige som land och som representant för Förenta
Nationerna och vilka slutsatser som han drar om framtiden.

Jan Eliasson

14.30 Kaffe
15.00 Annika Winsth
Nordeas chefsekonom Annika Winsth är känd för att, på ett
pedagogiskt vis, förklara komplexa ekonomiska situationer. Hon har
blivit utsedd till Årets bankprofil av tidningen Privata Affärer och på
Pactadagarna 2017 delar hon med sig av vad hon tror ligger i
framtidens ekonomiska pipeline.
16.00 Pactarapporten
Release och världspremiär för Pactarapporten – ett nytt verktyg och
en aktiv satsning från Pactas sida. Den beskriver betydelsen av de
kommun- och landstingsägda företagen och kommunalförbunden för
samhället.
18.30 Mingel med snacks
19.00 Middag med samkväm och överraskning

Annika Winsth,
Nordea

Hålltider för PACTADAGARNA,
den 10 maj 2017
08.30 Boris Lennerhov
När Boris Lennerhov tog över som VD på Gekås 2000 började han
direkt med en rad förbättringsarbeten för att effektivisera företagets
logistik, marknadsföring och organisation. Under hans år som VD växte
företagets omsättning från 1,6 miljarder till hela 5,0 miljarder!
Boris berättar om organisationsutvecklingar och effektiviseringar, men
också olika mjuka värden, som låg bakom Gekås enorma framgång.
Han är sedan två år ordförande i Falkenbergs Stadshus AB, moderbolag
till alla kommunala bolag i kommunkoncernen.
09.30 Kaffe
10.00 Claudia Olsson
2014 var Claudia Olsson topp 10 på talanglistan som publicerades i
SvD Näringsliv. Med bakgrund som första svenska deltagare och
rådgivare till framtidsuniversitetet Singularity på NASA Ames i Silicon
Valley, USA ser hon längre in i framtiden än de flesta.

Boris Lennerhov

Hör Claudia berätta mer om vad hon tror väntar runt hörnet för just
din organisation.
11.15 Serendipity Ixora – Saeid Esmaeilzadeh
Serendipity Ixora fokuserar på att bygga bolag baserade på avancerad
forskning inom bl a områdena bioteknik, medicinteknik, clean-tech,
avancerade material. Grundarna har skapat ett imperium och är en av
få entreprenörskonstellationer som byggt en koncern värd flera
miljarder.
Lyssna till en av grundarna, Saeid Esmaeilzadeh, och hör honom berätta
om hur han lyckas trots minimala förutsättningar.

Claudia Olsson

12.00 Avslutande ord från Pacta
Ordförande Heléne Fritzon (S), Ordförande för Pacta samt
Kommunalråd Kristianstads kommun tackar alla närvarande för
Pactadagarna 2017.
12.30 Lunch
Anmäl dig till årets Pactadagar här. Vi har ett begränsat antal platser
och uppmanar dig därför att anmäla dig snarast möjligt.

Vid frågor, kontakta oss på kontakt@pacta.se eller ring oss på 08-452
77 00.
Varmt välkomna – vi i ser fram emot att utvecklas med dig!

Saeid Esmaeilzadeh

