
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program  

Chefsforum
9 –10 oktober 2019 i Linköping

Fokus på samarbetet mellan tjänstemän – politiker

• Samarbete mellan tjänste-
män och politiker

• Lokala visioner vs. centralt 
fastställda mål

• Målkonflikter vid förnyelse 
av infrastruktur

• Planeringsprocesser
• Ordförande respektive  

chefens roll i konflikter

Anmäl dig nu!
Klicka här

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14806&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=77830&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


12.00 Registerering och lunch
13.15 Hanna Broberg, akademiker-  

förbundet, berättar om tjänste  
mäns och politikers beroende av   
varandra för att lyckas, utifrån   
sin bok Samarbetskontraktet.

08.30 Under medverkan av forskare från Centrum
 för kommunstrategiska studier genom-
förs Grupparbeten kring samarbetet  
tjänstemän – politiker. 

Ett unikt tillfälle för tjänstemän och politiker 
att sitta ner efter att tillsammans ha tagit del 
av kunskap kring samarbetet dem emellan, 
att i lugn och ro innan vardagen åter tar över 
lägga grunden för det gemensamma arbetet 
till nästa val 2022!

Medverkar fil.dr. Petra Svensson forskar om 
tvärsektoriell styrning. Hur fungerar tjänste-
män med befattningen Strateg i samspelet 
mellan ordförande och chef? 

Tisdag 9 oktober

Onsdag 10 oktober

Vad kan vara mer aktuellt? Generationsväxlingen de senaste åren har inneburit många nya chefer. 
Valet 2018 innebar många nya politiker. Chefer och politiker behöver hitta sina roller och ett konstruktivt 
samspel sinsemellan.
– Du kan välja att deltaga i hela konferensen eller endast under en dag.  
– Tjänstemän är välkomna att bjuda med ”sina” politiker!

15.15 Fika
15.45– Lotta Lindstam, arkitekt och fd stads-

byggnadsdirektör i Västerås, berättar om 
stadsbyggnadsförvaltningen och byggnads- 
nämndens arbete i Västerås för att förstå 
varandra och framgångsrikt kunna arbeta 
mot gemensamma mål efter valet 2014; lika 
angeläget i dag som då. 

18.30 Middag

Fokus på samarbetet mellan tjänstemän – politiker

Amira Fredriksson forskar om planerings-
processer i kustnära områden.

Robert Jonsson forskar om chefer som 
befinner sig i skärningspunkten mellan  
politiker och förvaltning. 

Hur kan konflikter mellan lokala visioner 
och centralt fastställda mål hanteras? Vilka 
målkonflikter är vanliga vid förnyelse av 
infrastruktur? Vilken roll har ordförande  
respektive chef att lösa dessa konflikter?

Forskarna deltar som diskussionspartners.  
Vi bildar 2–4 grupper beroende på de teman 
som deltagarna från kommunerna väljer. 

11.00 Dagen avslutas med ett aktuellt studiebesök  
 och gemensam lunch.

Tid och plats
Den 9–10 oktober 2019 i Linköping på Scandic Frimurare- 
hotellet, St:Larsgatan 14, Linköping, tel. 013-495 30 00.  
Konferensen börjar klockan 12:00 med registrering och  
lunch och avslutas dag två klockan 13:00 efter lunch.

Avgift
Medlemmar: 3 600 kr ex moms
Icke medlemmar: 4 300 kr ex moms

Deltagande enbart en dag
Medlemmar: 2 500 kr ex moms
Icke medlemmar 3 000 kr ex moms 

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare  
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 15 september 2019.
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller  
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som  
skickas av Delegia AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic Frimurarhotellet 
mellan den 9–10 oktober 2019, först till kvarn principen gäller. 
Rummen kostar 1290 kr/rum och natt inkl. moms samt 
frukost. Bokningen görs direkt till hotellet på tel 013-495 30 00 
eller via mail: meeting.frimis@scandichotel.com genom att 
ange bokningskoden FOR091019.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter 15 september men kan  
överlåtas på annan person. Avanmälan måste ske
per mail till SKLFS Konferens, e-post konferens@sklfs.se.

Information
Eric Båve, eric.bave@stadsbyggnad.nu eller Inger 
 Sundström, inger.sundstrom@frotorp.se 

Övrig information: SKL FS Konferens, tfn 08-452 75 00, 
konferens@sklfs.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

17.00
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