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Personlig inbjudan till dig och en kollega

Vi vässar välfärden inför framtidens utmaningar
- välkommen till SKL:s regionala konferens
Välfärden står inför en rad stora utmaningar. Hur ska vi klara
välfärdsuppdraget när skatteunderlaget inte räcker till de krav som
den demografiska utvecklingen ställer? Hur kan vi bli mer attraktiva
som arbetsgivare för den yngre generationen så att vi klarar
framtidens rekryteringsbehov? Och hur kan vi bättre samverka för
att möta alla dessa utmaningar? Vår uppgift är att fortsätta göra en
bra välfärd ännu bättre. Därför bjuder SKL in till regionala
framtidskonferenser som ska ge kunskap, insikt och inspiration kring
utmaningar och möjligheter.
Välkommen till en konferens med spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och
där du får möjlighet att diskutera lösningar och utmaningar tillsammans med kollegor i regionen. SKL
samlar ledande politiker och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner. Du är välkommen
att ta med dig en kollega till en regional konferens nära dig, eller den ort som passar er bäst.
Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Program
Konferensen tar upp välfärdens utmaningar utifrån tre perspektiv – finansiering,
kompetensförsörjning och samverkan. Digitaliseringens möjligheter löper som en röd tråd
genom dagen. Moderator är Erik Blix.
Digitaliseringens betydelse för välfärden
Mikael Ahlström, med erfarenhet av digitala processer från såväl
storföretag, myndigheter och kommuner, bjuder på inspirerande
föreläsning som visar digitaliseringens möjligheter.
Hur möter vi de finansiella utmaningarna?
Hur klarar vi välfärdens framtida finansiering i en demografisk
utveckling med allt fler äldre och där invånarnas förväntningar ökar?
Cecilia Hermansson, forskare inom bank och finans, pekar på
kommande trender.
Så attraherar och leder vi morgondagens medarbetare
Sofia Rasmussen, expert på arbetsmarknadsfrågor, berättar om
ungas värderingar, hur vi skapar attraktiva arbetsplatser för nästa
generation och vad som krävs av framtidens chefer.
Hur klarar vi välfärdsuppdraget?
Hur kan vi samverka på bästa sätt för att möta välfärdens framtida
utmaningar? Vad innebär kommunutredningen och vad händer efter
den regionreform som inte blev av? Lyssna till Josefina Syssner,
expert på regional utveckling, Helene Fritzon/Sverker
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Lindblad, Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta
samhällsutvecklingen, Mats Svegfors, f d ordförande i
ansvarskommittén samt Sören Häggroth, f d utredare av
förhållandet mellan stat och kommun.
Avrundning av dagen
Vilka lärdomar tar vi med oss och hur kan vi driva arbetet vidare på
hemmaplan? Lena Micko, ordförande, SKL och Vesna Jovic, vd,
SKL sammanfattar dagen.

Anmälan
SKL arrangerar konferenser på flera orter. Programmet är detsamma.
Kaffe och registrering från 9:00. Program 10:00 - 16:00.
Linköping
Göteborg
Stockholm
Umeå
Malmö

22 augusti, Linköping konsert och kongress
25 augusti, Radisson Blu Scandinavia
28 augusti, Waterfront
30 augusti, Folkets hus
1 september, Clarion Malmö Live

ANMÄL DIG HÄR TILL DEN ORT SOM PASSAR DIG BÄST!

Bjud med en kollega
Du får gärna dela med dig av inbjudan till en av dina kollegor. Skicka mejlet vidare. Antal platser är
begränsat. Först till kvarn gäller.
Av utrymmesskäl finns en begränsning på åtta deltagare per organisation, fyra förtroendevalda och
fyra tjänstemän. Den här inbjudan skickas till ordföranden och oppositionsledaren i kommun-,
landsting- och regionstyrelser samt till kommun-, landstings- och regiondirektören.
Kostnadsfritt
Konferensen inklusive lunch är kostnadsfri för deltagarna. SKL betalar inte resa, logi eller arvode.
Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 11 augusti.
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Ytterligare information
Information på SKL:s webbplats
Frågor kring anmälan, Konstella: konferens@konstella.se, 08-452 72 86.
Frågor kring programmet, Linda Tidekrans Möller, SKL: linda.tidekransmoller@skl.se, 08-452 75 83.

Tipsa en vän
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20

Dela:

Besök skl.se>>
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