VÄLKOMMEN den 7 december 2017

Besöksnäring på agendan
– nationell dialog om samhällets roll för utveckling
TEMA: Kunskap och kompetens
För andra året i rad samlas politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att
diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserar vi på
kunskap och kompetens. Både att ta vara på den kunskap som finns och tydliggöra vilken
kompetens som behöver utvecklas i kommuner, landsting/regioner och statliga
myndigheter.
Kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter ansvarar för verksamheter som
ofta är avgörande för näringens möjligheter att utvecklas. Frågorna spänner över flera
politikområden. Nya samhällsutmaningar och besöksnäringens snabba utveckling ställer
krav på förändrande kompetenser hos såväl företag som samhälle.
Vi utgår ifrån det kommunala uppdraget men diskuterar också hur samarbetet mellan
kommuner och med regioner kan utvecklas och på vilket sätt myndigheter kan bidra till att
skapa förutsättningar för arbetet lokalt och regionalt. Vilket ansvar har vi och vilka roller
behöver vi utveckla? Hur använder vi den kompetens som finns inom olika
samhällssektorer för att nå gemensamma mål? Vilken kunskap och vilka kompetenser
behövs för att sätta mål och genomföra insatser som främjar en hållbar utveckling? Hur
kan den kunskap som forskningen genererar omsättas i praktiken? Under dagen lyfter vi
relevanta frågeställningar och konkreta exempel från kommuner, regioner och
myndigheter som söker nya vägar.
Det här är dagen för dig som är förtroendevald eller chef för verksamhet i kommun, region
eller statlig myndighet som påverkar besöksnäringens utveckling – kom och dela
erfarenhet och kunskap med kollegor från hela landet!

Varmt välkomna
Sveriges Kommuner och Landsting

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

Datum.

7 december 2017, kl. 9.30 -16.30

Plats

At six, Brunkebergs torg, Stockholm. 5 min från Stockholms central.

Målgrupp.

Konferensen riktar sig till politiker och ledande tjänstemän i offentlig
verksamhet; kommun, landsting, region, stat, statlig verksamhet:
Politiker, kommunledning och chefer på kommunal nivå (inom
samhällsbyggnad, näringsliv, gatu/trafik, miljö, teknik, kultur/fritid), företrädare
för regering och berörda myndigheter, forskare, planerings- och tillväxtansvariga
på regional nivå, kollektivtrafikmyndigheter, regionala och lokala
turismansvariga samt vd/motsvarande för destinationsbolag.

Kostnad.

2600 kr exkl. moms. Anmäler du dig före den 31 aug är kostnaden 2400 kr.

Anmälan.

Observera att förra årets konferens blev fulltecknad och antalet platser är begränsat.
Anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats. Anmälan sker här.
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