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Välkommen till en välfärdskonferens för förtroendevalda och chefstjänstepersoner!
Den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten blir en utmaning för kommunerna 
under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en 
kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Med lyhördhet, handlingskraft och utveckling i fokus 
kan vi tillsammans stärka Göteborgsregionen (GR) som en arena för utveckling. Tillsammans kan vi möta 
 gemensamma problem samt undersöka, laborera och testa möjliga lösningar.

Se de båda dagarnas program på föjande sidor.
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Program torsdag 24 oktober 2019
11.00 Registrering och lunch

12.45 Inledning 
 Axel Josefson, ordförande Göteborgsregionens förbundsstyrelse 

och Göteborgs Stads kommunstyrelse hälsar välkommen.
 Moderator är Karin Klingenstierna. 

 Presentation av Kommunutredningen FI 2017:2  
 Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad 

utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och 
den snabba urbaniseringstakten. 

 Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen, 
har tidigare jobbat som ämnesråd i Näringsdepartementet 
inom området regional utveckling och analys. Han har ansvarat 
för regionala bilagor till två långtidsutredningar med fokus 
på demografins effekter regionalt och lokalt samt varit svensk 
representant i internationella samarbeten om regional utveckling 
inom OECD, EU och Nordiska Ministerrådet.

  Förbjuden framtid? Den digitala kommunen  
 Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för 

Framtidsstudier. Aktuell i arbetet med Kommunutredningen 
(Fi 2017:2) med underlagsrapporten Förbjuden framtid? Den 
digitala kommunen där han visar på kommunens utmaningar när 
det gäller digitalisering och teknologins möjligheter för att lösa 
framtida behov. 

 Anders har tidigare arbetat som analyschef på 
Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt 
framtida behov av vård och omsorg. Har även arbetat på 
Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och 
Utbildningsdepartementet.

15.00 Kaffebuffé

15.30 Välfärden – ryggraden i den svenska modellen och 
avgörande för trygghet genom livet

 Annika Strandhäll (s), socialförsäkringsminister, 
socialdepartementet. Tidigare ordförande Vision. 

 Det nya åldrandet – en global utmaning eller en 
möjlighet? Rapport från H70-studierna i Göteborg  

 Ingmar Skoog, professor/överläkare, föreståndare för Centrum för 
Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet

17.00   

19.00 Gemensam middag med underhållning
 Under trevliga former finns möjlighet till möten över parti- och 

kommungränser.
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Program fredag 25 oktober 2019
08.30 Reflektion från gårdagen 
 Karin Klingenstierna.

 How we succeeded in the integration in Mechelen   
 How to strengthen the police and all other governmental and 

municipal activities and how they employed both immigrants 
and Belgians in order to create a society with functioning 
multiculturalism where everyone lives side by side in high-desired 
well-being.

 Bart Somers, Mayor of Mechelen.

 Föredraget är på engelska och kommer inte att tolkas.

09.45 Kaffebuffé 

10.15 Integration ger frihet 
 Robert Hannah, riksdagsledamot Liberalerna och 

människorättsjurist. Driver frågor om, fri och rättigheter, 
hedersförtryck, bostadspolitik och jämställdhet. 

 Greppa förändringen 
 Utan förändringar stannar världen. Samma sak gäller 

organisationer och människor. Förändringar är helt enkelt 
nödvändiga för att utvecklas. Problemet är att vår hjärna inte alls 
gillar dem.

 Christina Stielli lägger stor vikt vid den individens egna 
valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet, 
vare sig det är privat eller på arbetet och allting blir mer trivsamt 
och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt på vägen men det handlar 
inte om att gå runt och skratta eller att bara tänka positivt. Det 
handlar om förhållningssätt och attityder och hur vi väljer att tackla 
utmaningar och problem.

 Christina har en bakgrund som marknadschef, försäljningschef 
och projektledare inom bland annat filmbranschen samt rese- 
och hotellbranschen och har utbildningar inom pedagogisk 
beteendevetenskap, NLP, ledarskapsutbildning på UGL samt en 
marknadsekonomutbildning. 

12.00–13.00 Avslutning och lunch
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Karin Klingenstierna

Bart Somers

Robert Hannah

Christina Stielli

Ett urval av Göteborgsregionens verksamhet 
 presenteras genom utställningar under dagarna
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MÅLGRUPP
Förtroendevalda, kommundirektörer, socialchefer, 
skolchefer, samhällsbyggnadschefer, arbetsmark-
nadschefer, övriga chefer med strategiskt ansvar.

TID OCH PLATS
Lunch till lunch.
24 oktober 2019: registrering och lunch från 11.00. 
25 oktober 2019: avslut 13.00.
Elite Park Avenue Hotel, Göteborg.

AVGIFT
3 700 kr exkl. moms för GR:s medlemskommuner.
4 700 kr exkl. moms för övriga. 
Förtäring ingår men ej övernattning.

ÖVERNATTNING
Reserverade rum finns. 
Bokas senast 23 september på 031–727 10 00, 
 uppge kod GÖT 241019, namn, telefonnummer 
och kreditkortsnummer.
Enkelrum 1 500 kr, dubbelrum 1 750 kr.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 30 september 2019 
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista 
anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats 
kan alltid överlåtas till annan person.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg, GR, tel. 0707–65 53 88.
karin.westberg@goteborgsregionen.se

Gunnel Rydberg, GR, tel. 031–335 50 74.
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras dina 
personuppgifter i våra administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: 
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/9586

