VÄLKOMMEN TILL
KUNSKAPSSEMINARIUM
15 MAJ 2017

SKLs politik och arbete för att stärka
samverkan med civilsamhället
Under dagen redovisas Sveriges Kommuner och Landstings politik för att stärka dialog
och samverkan med det civila samhället. Vi beskriver;
 hur SKL vill arbeta för att stimulera utvecklingen av hållbara relationer mellan
kommuner, landsting och regioner och det civilsamhället som utvecklingskraft,
demokratiaktör och samarbetspartner.
 SKLs syn på hur staten kan underlätta samverkan med civilsamhället.
 hur SKL vill stödja och stärka det civila samhällets organisationer och aktörer.
Under seminariet förmedlas kunskap om hur samverkan sker idag bland kommuner,
landsting och regioner samt hur samverkan är i färd att utvecklas inom en rad
verksamhetsområden.
Du får ta del av samverkansexempel vid flyktingmottagande och etablering, inom fritid
och idrott, på området Agenda 2030 – speciellt ekologisk hållbarhet, energi, klimat och
miljö, samverkan och medskapande inom vård och omsorg samt inom
arbetsmarknadsområdet och arbetsintegrerande sociala företag.
Varmt välkommen!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Datum och tid:

15 maj 2017, kl. 10.00 – 16.00 (kaffe med smörgås, serveras från kl. 9.00)

Plats:

Ersta Konferens & hotell, Erstagatan 1K i Stockholm (lokalen Bringsalen)

Deltagare,
målgrupp:

Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting och
regioner samt samarbetspartners i civilsamhället.

Avgift:

1600 kr. ex moms. (inkl. kaffe-lunch-kaffe)

Anmälan:

Anmäl dig via länken här: Anmälan till 15 maj (senast 8 maj)
Deltagaranmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

Information:

Anna-Karin Berglund, 08-452 79 26, anna-karin.berglund@skl.se

PROGRAM FÖR SEMINARIET 15 MAJ 2017
09.00-

Registrering, kaffe och smörgås serveras

10.00-10.05

Välkommen!

10.10-11.30

SKLs politik till stöd för civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och
samverkanspartner Lena Micko, ordförande för SKL

10.30-10.50

Samverkansaktörer, samverkansrelationer och samverkanslösningar Anna-Karin
Berglund SKL

10.50-11.00

Samtal runt borden, frågor

11.00-11.40

Civilsamhällessamverkan i flyktingmottagande och etablering Lotta Dahlerus, SKL
och Bengt Agö, Lidingö kommun.

11.40-12.20

Utvecklingen av samverkan inom idrott- och fritidsområdet, Nils-Olof Zethrin, SKL
& Pernilla Hellman, Chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.
Lunch

12.20-13.20
13.20-14.00

Agenda 2030 – samverkan om ekologisk hållbarhet; energi, klimat och miljö
Kerstin Blom Bokliden, SKL och Josefine Gustafsson, Koordinator biosvärområdet
Östra Vätterbranterna, Jönköpings kommun

14.00-14.40
14.40-15.00

Arbetsintegrerande sociala företag Annica Falk, SKL och Veronica Höijer, strateg för
områdesutveckling, Norrköpings kommun
Kaffe

15.00-15.30

Idéburna organisationers samverkan och medskapande i vården och omsorgen.

15.30-15.50

Inbjudan till utvecklingssatsning

16.00

Avslutning

Observera att det finns möjlighet att kombinera seminariet med en workshop med samman tema den 16 maj:
Att laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället. Vill Du anmäla dig redan nu, går det fint via
anmälningslänken: 16 maj - Program till workshop färdigställs under slutet av mars månad.
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