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En given möteplats för 
Sveriges förtroendevalda

För fjärde gången anordnas PolitikerDagarna i samband med 

Kvalitetsmässan i Göteborg. En mötesplats för alla förtroende

valda i landets kommuner, landsting och regioner. Årets pro

gram erbjuder en stor variation av ämnen som visar på bredden 

i den kommunala sektorns verksamhet. Ett tillfälle att utbyta 

erfarenheter, få inspiration och kunskap som kan stärka oss i 

vår roll som förtroendevalda.

Välkomna!

Lena Micko, 

ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
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TORSDAG 5 NOVEMBER

07.30 –  Registreringen öppnar

08.30 –11.30  Välj mellan 6 seminarier

11.30 –12.50  Lunch

12.50 –15.30  Välj mellan 6 seminarier

15.45 –16.30  Avslutningsseminarium

08.00 –  Registreringen öppnar

10.00 –10.30  Invigningsseminarium

10.50 –11.50  Välj mellan 3 seminarier

11.50 –13.20  Lunch

13.20 –17.40  Välj mellan 9 seminarier

17.45 –19.15   Mat och mingel  
i utställningen

19.30 –22.00   Invigningsgala  
på GöteborgsOperan

TISDAG 3 NOVEMBER

07.00 –  Registreringen öppnar

08.30 –12.00  Välj mellan 6 seminarier

12.00 –13.50  Lunch

13.50 –16.30  Välj mellan 6 seminarier

19.00 – 01.00   Bankett  
på Svenska Mässan

ONSDAG 4 NOVEMBER

Välkommen till 
PolitikerDagarna 2015!

Ladda ner Kvalitetsmässans App.  

Appen har flera funktioner som under lättar ditt besök på PolitikerDagarna. Ladda ner appen 

genom att scanna QR-koden till höger eller gå in på www.kvalitetsmassan.se/app.



IN V IGNIN G

4

T I S D A G 3 N O V E M B E R K L.  10.00–10.30
LOKAL: STORA SCENEN

En del av Sveriges styrka genom åren har varit en väl 

 fungerande offentlig sektor. Men att blicka bakåt löser inte 

framtidens utmaningar. Nya förutsättningar kräver nya 

 lösningar även om målen är de samma. Att minska arbets

lösheten, förbättra skol resultaten och stärka välfärden.  

Som samhälle kan vi aldrig vara nöjda så länge människors 

kunskap, ambition och värdighet förverkas i destruktiv 

arbetslöshet.

Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. 

För att bygga Sverige starkt och möta en ökad internationell 

konkurrens behöver vi skapa goda förutsättningar för krea

tivitet, entreprenörskap och innovation.

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Ett land där  staten, 

kommunerna och landstingen både samverkar och tar eget 

ansvar. I det sammanhanget är chefer, medarbetare och 

 förtroendevalda i offentlig sektor avgörande för Sveriges 

utveckling.

Stefan Löfven, statsminister

Ett bättre 
Sverige för alla



AV SL U T NIN G

5

T O R S D A G 5 N O V E M B E R K L.  15.45–16.30
LOKAL: STORA SCENEN

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Vi har en lång 

historia av många framgångsrika företag, vi är mer jämställda 

än de flesta länder och vi har höga miljöambitioner.

Men Sverige står också inför stora utmaningar. Alltför många 

svenskar går arbetslösa och klyftorna har vuxit sedan en 

lång tid tillbaka. Dessa utmaningar hör ihop. Att så många 

svenskar går arbetslösa är ett slöseri som hindrar vår ekonomi 

att växa men det är också ett socialt problem då vi vet att 

arbetslöshet leder till fattigdom och ohälsa.

Efter flera år av svag ekonomisk tillväxt i Sverige och 

Europa ser vi nu hur konjunkturen stärks men de offentliga 

finanserna är fortfarande ansträngda efter krisen och stora 

obalanser riskerar att byggas upp. Sverige måste nu stötta 

återhämtningen i ekonomin och säkerställa att den omsätts 

i nya jobb samtidigt som vi värnar de offentliga finansernas 

hållbarhet och håller ihop vårt land.

Det här kräver gemensamma investeringar i bostäder, 

infrastruktur och miljöomställning så att människor 

kan flytta och pendla dit jobben finns. En närings  

och innovations politik för fler och växande företag. 

Och, satsningar på kunskap och kompetens så att 

människor kan ta de jobb som växer fram.

Så bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Magdalena Andersson, finansminister

Svenska 
utmaningar
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Ken Livingstone Britt-Marie Mattsson 
foto: Emelie Asplund

Anna Ekström 
foto: Stefan Borgius

Håkan Sörman 
foto: Emelie Asplund

TISDAG 3 NOVEMBER

KL. 10.50–11.50 KL. 13.20–14.20 

1  Vad är en nöjd skola?
Svenskt Kvalitetsindex presenterar de senaste resultaten 

från deras årliga undersökning om elevers och medarbetares syn på 
skolan. Få svar på vilka frågor som är viktigast för att lärarna och 
eleverna ska trivas i skolan. Är lärartäthet kopplat till nöjdhet och 
uppnår nöjda elever bättre resultat? Vad är sambandet mellan lärares 
trivsel och elevers nöjdhet? Vilka trender och trendbrott finns på 
området? Lär dig mer om vad som är avgörande för att få nöjdare 
lärare och elever.

Karin Pleijel (MP), biträdande kommunalråd Göteborg,  
Emil Gustavsson, ordförande Sveriges elevkårer, Fredrik Lindgren,  
vd Kunskapsskolan, Johan Parmler, vd och Kerstin Fredriksson,  
projektledare, Svenskt Kvalitetsindex.

4  Möt politikern som förändrade London
Labourpolitikern Ken Livingstone ratades av sitt parti för 

att han var för vänster. Men som oberoende kandidat valdes han till 
Londons första borgmästare år 2000. En position som han  utnyttjade 
till att minska innerstadstrafiken med hjälp av trängselavgifter, 
inrätta fler polistjänster och se till att London fick OS 2012. Idag har 
han lämnat den aktiva politiken, men är lika arg och lika engagerad 
som när han var känd som ”Röde Ken”. Hör en legendarisk lokal
politiker, som förändrade en av världens största städer, ge sin syn på 
en av de stora stridsfrågorna, privat kontra offentligt driven välfärd.

Ken Livingstone, f d borgmästare i London.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.  
Seminariet på engelska.

KL. 11.10–12.10 KL. 13.20–14.20 

2  Svensk skola granskad
Tackla likvärdighetsproblemen. Stärk lärarprofessionen  

och undervisningskvaliteten. Ha ett tydligt nationellt fokus på skol
förbättring där alla parter tar ansvar för sin del. Det är OECD:s 
rekommendationer till den svenska skolan. Hur ska svenska elevers 
fallande resultat i PISAmätningarna hejdas? Regeringen har tillsatt 
en skolkommission som ska leverera konkreta förslag för att höja 
kunskapsresultaten och förbättra kvaliteten i undervisningen. Vilket 
resultat kan vi förvänta oss när utredningen är klar 2017?

Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Marco Kools,  
analytiker OECD. Moderator: Gabriella Ahlström, journalist. 
Seminariet delvis på engelska.

5  Lauaxeta – Europas bästa skola
Lauaxeta Ikastola i Bilbao, Spanien, är ett icke vinstdrivande 

föräldrakooperativ med inriktning på barn mellan 2 och 18 år och 
består av dryga 1200 elever. Det är den skola som fått mest kvali
tetsutmärkelser i hela Europa. 2007 erhöll man det prestigefyllda 
EFQM Award Winner. I prisförklaringen lyfts organisationens ledar
skap, processfokus och resultatorientering fram som framgångsfak
torer. Under flera år har man varit en inspirationskälla för många 
skolor i Europa.

Aitor Pagalday, principal assistant of Lauaxeta.
Moderatorer: Håkan Sörman, vd SKL och Jerry Karlsson, vd SIQ.
Seminariet på engelska.

KL. 11.10–12.10 KL. 13.40–14.40

3  Ett nytt politiskt landskap ställer nya krav  
på toppolitiker

Antalet minoritetsstyren och blocköverskridande styren har fördubb
lats jämfört med 2010. Vilka krav ställer det på ledarskapet för att 
skapa genomslag och resultat av politiken? Vilka är de demokratiska 
utmaningarna? Ett samtal om framgångsfaktorer, utmaningar och 
vilka strategier som fungerar bättre än andra för att få till stånd ett 
fungerande styre.
Kommunstyrelseordföranden Katja Larsson (S), Burlöv, Peder Björk (S), 
Sundsvall, Micael Glennfalk (M), Vimmerby samt Marie Morell (M), 
oppositionsråd Region Östergötland och Johan Wänström, fil. dr 
Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.
Moderator: Lena Lindgren, projektledare SKL.

6  Framgångsrikt lokalt integrationsarbete
Hur väl integrationen av invandrare lyckas har stor betydelse 

för samhällsutvecklingen i Sverige. Men vilka är framgångsfaktorerna, 
och är det samma överallt? Kommuner och regioner har olika 
möjlig heter och utmaningar i integrationsarbetet. Hur vet man om 
de insatser som görs från olika aktörer ger resultat utifrån de lokala 
förutsättningarna? På seminariet presenteras verktyg för uppföljning 
av integrationsarbetet på lokal och regional nivå.

Sara Rudolfsson (S), kommunstyrelsens ordförande Olofström och 
Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Värnamo.
Moderator: Gunnar Anderzon, utredare SKL.
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KL. 15.20–16.20 KL. 16.40–17.40 

KL. 15.20–16.20 KL. 17.00–18.00

KL. 15.20–16.20 KL. 17.00–18.00

Daniel Forslund 
foto: Anna Molander

Sineva Riberio
foto: Ulf Huett

Gabriel Wikström 
foto: Krisian Pohl

Karin Hübinette 
foto: Carl-Johan Söder, SVT

TISDAG 3 NOVEMBER

7  Det sårbara digitala samhället
Dagens ITsystem är mycket komplexa och sitter ihop på  

ett sätt som kan vara svåra att överblicka och säkerheten prioriteras 
inte tillräckligt högt inom den offentliga sektorn. Många myndig heter 
skyddar sig inte från säkerhetsrisken med personal som använder 
egna datorer, smartphones och surfplattor på arbetsplatsen. Vilka är 
riskerna med att anställda inte följer säkerhetspolicyn och vilken 
hjälp och resurser finns det att få för att säkra upp ITstrukturen?  
Är samhällsviktiga system skyddade från intrång?

Richard Oehme, chef för samhällets informations- och cybersäkerhet 
MSB, Patrik Fältström, Head of Research and Development Netnod och 
Emil Stenström, webbutvecklare Kundo AB.
Moderator: Per Mosseby, avdelningschef för digitalisering SKL.

10  Konkretisera arbetet med innovationer
Begreppet innovation har funnits ett tag i offentlig sektor. 

Nu är det dags att prioritera innovationsfrågorna och göra det så 
konkret det bara går. Det handlar dels om att upphandla nya smarta 
ITverktyg som gör att personalen sparar tid och löser vardags
problemen, och dels om att skapa nya strukturer och förhållningssätt 
där innovationer snabbare omsätts till verklighet. Möt Sveriges två 
första innovationslandstingsråd.

Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd Stockholms läns 
 landsting och Robert Winroth (MP), landstingsråd med ansvar för 
 innovationer i Västerbottens läns landsting.

8  Ökat hopp om minskat avhopp
En fjärdedel av eleverna i gymnasieskolan fullföljer inte sin 

utbildning och löper därmed större risk för arbetslöshet och utan
förskap. Plug In finns i 40 kommuner och är landets största projekt 
för att bryta den utvecklingen. Arbetet, som bygger på relations
skapande, samverkan, flexibilitet och uppföljning, har gett resultat.  
I EU sammanhang framhålls det som ett föredöme. Hör mer om 
Plug Ins arbetssätt och om hur ledande skolpolitiker ser på modellen 
och vad deras lösningar på problemet är.

Gunnar Anderzon, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Jan Björklund, partiledare (FP) m fl.
Moderator: Gabriella Ahlström, journalist.

11  Miljarden som försvann
För att öka kvaliteten i hälso och sjukvården skulle en 

 professionsmiljard bl a användas för att vårdens medarbetare skulle 
få mer patienttid och mindre administration. Den miljarden var inte 
omnämnd i regeringens vårbudget. Att IT och den tekniska utveck
lingen bidrar till bättre hälso och sjukvård vet alla om. Men att ha 
tillgång till, och utveckla, professionella medarbetare är minst lika 
viktigt. Hur blir det nu? Är vården nedprioriterad, eller finns det 
andra idéer om hur kvaliteten ska förbättras?

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör 
VG-regionen, Barbro Westerholm, socialpolitisk tales person (FP),  
Hans Karlsson, vård- och omsorgsdirektör SKL och Sineva Ribeiro, ordf. 
Vårdförbundet. Moderator: Karin Hübinette, programledare SVT.

9  Annorlunda, bättre och billigare?
Nio kommuner antog utmaningen att involvera sina 

 brukare i utvecklingen av tjänster som inte uppnått ställda krav för 
kvalitet och ekonomi. Blev det så annorlunda, bättre och billigare 
och hur påverkades den politiska processen? Två av kommunerna 
berättar om hur de gjorde och om resultaten så här långt.

Marie Svensson (S), ordförande vuxenutbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden och Mattias Huuva, områdeschef vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, Eskilstuna samt Catharina Fredriksson 
(S), kommunalråd och Lisa Sollenborn, kommunstrateg, Oxelösund.
Moderator: Anna Lindström, projektledare SKL.

12  Att flytta en stad
Kiruna står inför en utmanande uppgift när den gamla 

stadskärnan ska monteras ned och en ny stadskärna ska byggas. 
Vilka är de största utmaningarna? Och inte minst, vilka är möjlig
heterna? Flytten, som måste ske på grund av sprickbildningar i 
 marken efter gruvdriften, ger kommunen möjlighet att skapa ett 
nytt, attraktivt samhälle. Nu har man chansen att göra rätt från 
början, modernisera, tänka rätt kring kollektivtrafik, energi och 
miljö frågor och bygga en modern stad.

Göran Cars, professor och stadsutvecklare Kiruna kommun.
Moderator: Maria Zimdahl, vice vd NCC Construction AB. 
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ONSDAG 4 NOVEMBER

KL. 08.30–09.50 KL. 10.40–12.00

KL. 08.30–09.50 KL. 11.00–12.20 

KL. 08.50–10.10 KL. 11.00–12.20 

Mehmet Kaplan 
foto: Martina Huber

Ulla Andersson Helene Hellmark Knutsson 
foto: Kristian Pohl

Johanna Jaara Åstrand 
foto: Peter Jönsson

13  Var ska jag bo?
Sverige behöver en långsiktig och hållbar bostadspolitik för 

alla. Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, minskar rörligheten 
och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Det drabbar fram
förallt unga, studenter och nyanlända hårt. Hur ska vi lösa krisen? 
Det ska inte bara byggas. Det ska byggas hållbart, billigt och på 
platser folk vill bo. Vad kan kommunerna göra för att underlätta till
gången på bostäder? Ska vi förlita oss på marknadskrafterna eller är 
det dags för stora starka staten att spänna musklerna ordentligt?

Mehmet Kaplan, bostadsminister, Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk 
talesperson (M), Svante Hagman, vd NCC Construction och  
Rickard Stark, arkitekt Okidoki arkitekter AB.
Moderator: Lennart Persson, journalist och programledare.

16  Hur ska det bli med vinsterna i välfärden?
Vinster i välfärden var en av de stora valfrågorna 2014.  

Nu ligger frågan offentlig finansiering av privata välfärdstjänster  
i en utredning ledd av Ilmar Reepalu. Frågan är fortfarande politiskt 
 kontroversiell, vilket striden om utredningsdirektiven visar. Blir det 
en välbehövlig sanering eller innebär utredningen en kall hand över 
en sektor med många anställda och nöjda brukare? Möt regeringens 
utredare samt kritiker och förespråkare till en hårdare reglering.

Ilmar Reepalu, regeringens utredare, Ulla Andersson, ekonomisk- 
politisk talesperson (V), Tobias Baudin, vice ordförande LO,  
Filippa Reinfeldt, affärsutvecklingsansvarig Aleris och  
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).
Moderator: Lennart Ekdal, journalist och programledare.

14  Budgetera för resultat
I Roanoke, Virginia, USA, har man gått från traditionell 

budgetering till en metod som kallas Budgeting for Outcomes (BFO) 
för att uppnå önskade resultat. Det är en ny budgetmodell som 
innebär att man finansierar de insatser som bidrar till stadens 
 strategiska mål, genom att man kommunicerar målen och låter för
valtningarna lämna anbud på hur man ska nå dessa (Requests for 
Results). BFO är en intressant modell som ger många nya lösningar 
jämfört med traditionell budgetering.

Amelia Merchant, Director of Management and Budget Roanoke.
Moderatorer: Julius Bengtsson,managementkonsult Ramböll 
Management Consulting och Lars Strid, projektledare SKL.
Seminariet på engelska.

17  En attraktiv skola
I år efter år har det pratats om kris i svenska skolan. En 

ödesfråga är att se till att läraryrket är så attraktivt att många söker 
sig dit och att skickliga lärare stannar kvar. En arbetsmiljö som 
främjar samarbete och det kollegiala lärandet är vad många efter
frågar. Nu finns tendenser att trenden har vänt. Vilka grepp behövs 
för att få en fortsatt positiv utvecklingsspiral?

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, 
Christer Nylander (FP), vice ordförande Utbildningsutskottet,  
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Per-Arne 
Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting och 
Jessica Schedvin, lärarstudent Stockholms universitet.
Moderator: Lennart Persson, journalist och programledare.

15  Risken att mutas
Frågan om mutor och korruption har blivit allt mer aktuell 

både inom verksamheter och i samhällsdebatten. Hur kan korrup
tionen drabba kommuner och landsting, och vilka risker för korruption 
bör man vara uppmärksam på? Vad kan vi som förtroendevalda och 
ledare utifrån ett etiskt ledarskap göra för att förebygga att våra 
organisationer utsätts för korruption? Vilka etiska krav kan ställas 
inom och utanför organisationen och hur kan vi systematiskt få in 
arbetet mot korruption som en del i vår vardag.

Helena Sundén, generalsekreterare Institutet mot mutor (IMM),  
Cecilia Berglin, handläggare och Ann Sofie Agnevik, förbundsjurist, 
Sveriges Kommuner och Landsting.

18  Bostäder till alla
Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att skapa  

en plattform för en ny social bostadspolitik. Utgångspunkten är  
att främja ett ökat bostadsbyggande och samtidigt vidta åtgärder 
som leder till att vi kan erbjuda bostäder till alla. För att möjliggöra 
detta behövs ett handslag för Sverige där staten, kommunerna, 
byggbranschen och olika fastighetsaktörer samverkar. Breda och 
långsiktiga överenskommelser över blockgränserna i riksdagen är 
också nödvändiga.

Gunilla Glasare avdelningschef SKL, Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk 
expert SKL, politiker samt företrädare för bostadsföretag.
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ONSDAG 4 NOVEMBER

KL. 13.50–14.50 KL. 15.30–16.30 

KL. 14.10–15.10 KL. 15.50–16.50 

KL. 14.10–15.10 KL. 15.50–16.50 

Ylva Johansson 
foto: Kristian Pohl

Elisabeth Svantesson 
foto: Fredrik Wennerlund

Daniel Suhonen
foto: Julia Wagner

David Lega 
foto: Jerker Andersson

19  Bäst i EU
Den svenska ekonomin står sig stark i internationell jäm

förelse. Men arbetslösheten i Sverige har efter finanskrisen 2008 
konstant legat på ca 8 %. Regeringen har lovat att vi 2020 ska ha 
lägst arbetslöshet i EU. Utanförskapet på arbetsmarknaden bärs till 
stor del av invandrare och ungdomar. Hur tar vi tillvara på in vandrade 
akademikernas kompetens? Hur får vi fler ungdomar i jobb? Om 5 
år ska vi vara bäst i EU. Hur når vi dit?

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, arbets-
marknadspolitisk talesperson (M), Malin Sahlén, programansvarig 
arbetsmarknad och integration Timbro och Daniel Suhonen, chef för 
Katalys. 
Moderator: Lennart Ekdal, journalist och programledare.

22  Att möta media
Att uttala sig i media är en viktig och allt vanligare del av 

arbetet för förtroendevalda och chefer i offentlig sektor. Samtidigt är 
medial granskning och risken för så kallade ”drev” något som påverkar 
de enskilda chefernas psykosociala arbetsmiljö. Person fokuserad och 
kritisk granskning i media kan vara jobbigt och leder ofta till stress
reaktioner. Förberedelser både hos individen och organisationen kan 
minska de negativa konsekvenserna.

Lotta Dellve, professor vid Högskolan i Borås och vid KTH, 
Mona Sahlin, f d partiordförande (S) samt Jan Josefsson, journalist SVT.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

20  Hemvårdsmodellen som gör alla nöjda
Självständiga vårdteam, ingen hierarki och ingen byråkrati 

är grundstenarna för Buurtzorg, ett icke vinstdrivande företag som 
snabbt blivit en av de största utförarna av hemsjukvård i Neder
länderna. Genom att kombinera traditionellt distriktssköterskearbete 
med modern ITteknik har man skapat en modell som gett både 
nöjda brukare och lägre kostnader. Lyssna på berättelsen om vad 
som gjort detta möjligt.

Jos de Blok, grundare Buurtzorg.
Seminariet på engelska.

23  Ett samhälle för alla
Sverige har kommit långt. Men mycket kan, och måste, 

 förbättras när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade.  
Det betyder så mycket. För den enskilda människan, som får möjlig
het att leva ett självständigt liv. För samhället, då fler är med och 
betalar skatt. 2014 vann Göteborg EUpriset Access City Award för 
sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. För att nå målet En tillgänglig 
stad för alla, använder staden td.se. En unik webbaserade tillgäng
lighetsdatabas i Sverige som erbjuder information till invånarna om 
tillgänglighet i vardagen.

David Lega (KD), kommunalråd Göteborg och  
Marianne Salén, chef för TD-strategiska enheten  
Västra Götalandsregionen.

21  Måstebeslut i komplexa frågor, hur kan vi 
hantera det?

Förtroendevalda ställs ibland inför beslut i komplexa frågor som rör 
upp känslor hos medborgarna. De komplexa frågorna innehåller ofta 
målkonflikter som gör att det finns vinnare och förlorare, och där 
det krävs andra sätt att komma fram till lösningar än det gängse. 
Vad är det som gör att frågor uppfattas som mycket mer komplexa 
idag? Varför accepterar inte medborgarna politiska beslut på samma 
sätt som tidigare? Och hur kan medborgardialog vara en väg för att 
hantera den komplexa frågan och involvera många i lösningen?

Hans Abrahamsson, universitetslektor Göteborgs universitet och  
Lena Langlet, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting. 

24  Mänskliga rättigheter, en lednings- och  
styrningsfråga

Kommuner, regioner och landsting har ett särskilt ansvar för att 
mänskliga rättigheter ska bli verklighet i samhället. Vad krävs för att 
få in ett ”mänskligt rättighetstänk” och arbetssätt i styrning och 
ledning på lokal och regional nivå? Varför är det viktigt? Lyssna till 
hur Örebro kommun och Västra Götalandsregionen arbetar för att 
politiska beslut ska få genomslag och ta del av resultat från pilot
projekt om hur verksamheter kan jobba rättighetsbaserat i praktiken.

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd Örebro, Anna Jacobson, 
MR-strateg Västra Götalandsregionen och  
Tyra Warfvinge, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting.
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Teo Härén Mona Sahlin 
foto: Sören Andersson

Åsne Seierstad Kristina Persson 
foto: Kristian Pohl

KL. 08.30–09.50 KL. 10.10–11.30

KL. 08.30–09.50 KL. 10.10–11.30

KL. 08.30–09.50 KL. 10.30–11.50 

25  Du är mer kreativ än du anar
Du är mindre kreativ än du tror – men mer kreativ än du 

anar. Idéer är ingenting man ”får” – kreativitet är en värdefull egenskap 
som ständigt måste underhållas. Kreativitet är ett av de vik tigaste 
verktygen som finns. Det är den kraft som driver världen framåt, men 
samtidigt är kreativitet ett ämne som de flesta människor inte utbildat 
sig i överhuvudtaget. Teo Härén har arbetat heltid med ämnet i över 
15 år. Ta del av inspirerande exempel, nyttiga övningar, och konkreta 
verktyg för ett mer kreativt och mer produktivt liv.

Teo Härén, kreativitetsexpert.

28  Hotet mot öppenhet
De senaste åren har vi på nära håll upplevt flera attentat 

mot vårt öppna samhälle. Utöya, Paris och Köpenhamn. Hur försvarar 
man sig mot terrorn i framtiden? Går det att försvara ett öppet 
samhälle genom att bygga högre murar och ha ständig övervakning? 
Jens Stoltenberg sa att ”Vårt svar är mer demokrati, större öppen
het och mer humanitet. Men aldrig naivitet.”. Men räcker det?

Anders Ygeman, inrikesminister, Mona Sahlin, nationell samordnare för 
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Peder Hyllengren, 
terrorismforskare Försvarshögskolan, Henrik Arnstad, journalist och 
Åsne Seierstad, journalist.

26  Chefer och sociala medier
På kort tid har facebook, twitter och bloggar blivit vanliga 

verktyg i den offentliga sektorns kommunikation. Som chef har man 
tidigare sett sociala medier som något som ska regleras och som 
inkräktar på arbetstiden. Nu vill många förstärka sin digitala närvaro 
och ge sociala medier en strategisk betydelse. Vilket blir nästa steg 
för att dra nytta av sociala medier i kommuner, landsting och stat? 
Varför saknar chefer tilltron till sociala medier som ett verktyg och 
vad händer när nya kanaler för medborgarkontakt tillkommer och 
gamla försvinner?

Joakim Jardenberg, internetchef Helsingborgs stad, Jenny Birkestad, 
IT-direktör Solna stad och Erik Fors-André, entreprenör.
Moderator: Frida Boisen, sociala medier-strateg Dagens Industri.

29  Agenda Innovation
Offentlig sektor står inför en rad utmaningar. Om välfärden 

ska klaras framöver trots en åldrande befolkning och global konkur
rens måste vi jobba smartare – vara innovativa. Hur kan politik och 
ledning aktivt stödja utvecklingen av framtidens välfärdstjänster? Hur 
kan vi skapa en innovationskultur i offentliga verksamheter? En inno
vativ offentlig sektor är en ödesfråga för Sveriges framtida välfärd.

Kristina Persson, framtidsminister,  
Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA och  
Sofia Börjesson, professor vid Center for Business Innovation Chalmers.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

27  Politiker är också arbetsgivare
Som förtroendevald är du också arbetsgivare. Det är ett 

stort fält att spänna över. Lönepolitiken är en investering i med
arbetarna och utgör ett kraftfullt instrument för att förbättra verk
samheten och nå dess uppsatta mål. Förtroendevalda har även det 
yttersta ansvaret för att värna jämställdhetsperspektivet i både 
 välfärdstjänster och arbetsgivarfrågor. Ta också del av nio strategier 
för att minska organisationens rekryteringsbehov och för att öka 
dess attraktionskraft.

Heléne Fritzon (S), förhandlingsdelegationens ordförande SKL.
Moderator: Niclas Lindahl, biträdande förhandlingschef 
Arbetsgivarpolitiska avdelningen SKL.

30  Hur kan vi utveckla brukar- och patient-
medskapande utifrån individens behov?

En trend internationellt och nationellt är att öka den enskilda indi
videns möjlighet att delta i produktionen av den tjänst den nyttjar. 
Hur kan verksamheter vända perspektivet och titta utifrån brukarens 
och patientens behov, vilja och värde på hur tjänsten ska utföras? 
Vilka strategier/policys finns för att öka möjligheterna till att konti
nuerligt ta tillvara brukare och patienters synpunkter, kunskaper och 
vilja till att vara medskapare? 

Jonas Hallberg (S), medborgarutskottet Kalmar läns Landsting m fl.
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Sven-Erik Alhem Belinda Olsson 
foto: Bo Håkansson/SVT

Mustafa Can Anna Felländer 

KL. 12.50–13.50 KL. 14.30–15.30

KL. 13.10–14.10 KL. 14.30–15.30 

KL. 13.10–14.10 KL. 14.30–15.30

31  Ska man behöva tigga för sitt uppehälle?
Det finns ca 4 000 tiggande EUmigranter i Sverige, från 

Vellinge i söder till Kiruna i norr. För kommunerna blir det problem 
med tillfälliga bosättningar och kanske ökade kostnader som följd. 
För EUmigranterna är det ett liv i misär. Att något måste göras åt 
situationen är alla överens om. Vad gör regeringen i sina kontakter 
med i första hand Rumänien? Vad kan kommunerna göra, och vad 
får kommunerna göra? Norge har valt en annan väg att gå, ska 
Sverige följa efter och öppna upp för ett förbud mot tiggeri?

Mats Abrahamsson (M), KSO Sotenäs, Sven-Erik Alhem, samhällsdebattör, 
Ebba Busch Thor, partiledare (KD), Christina Höj-Larsen, migrations- och 
integrationspolitisk talesperson (V) och Pernilla Stålhammar, bistånds-
politisk talesperson (MP). Moderator: Belinda Olsson, journalist SVT. 

34  Det nya landet
Över 100 000 personer kommer till Sverige varje år. För 

många är det bara en siffra. Men bakom varje siffra finns en individ 
med en egen historia. Lyssna på en personlig berättelse om det 
 existentiella drama som utspelar sig i mötet med ett nytt samhälle, 
en ny kultur. En berättelse om utanförskap, hem, hemlöshet och 
skam, och vägen in. Och om språk och språklöshetens tyranni. En 
berättelse om identitet och svenskhet, och att lära sig leva MED  
två världar istället för MELLAN två världar.

Mustafa Can, journalist och författare.

32  Säkert, flexibelt och resurssnålt
I Danmark går merparten av all myndighetspost till digitala 

brevlådor, vilket sparar samhället 400 miljoner kronor per år. Med
borgarna tvingades att ta emot post digitalt, och få vill tillbaka till 
det gamla systemet. I Sverige är Mina meddelanden digital post från 
statliga myndigheter, kommuner och landsting. Tjänsten lanserades 
2011, och fyra år senare har den bara omkring 220 000 personer 
anslutna. När ska Sverige ta samma kliv som Danmark?

Stefan Krook, vd Kivra, Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för 
digitalisering SKL och Christina Henryson, ämnesråd 
Näringsdepartementet.

35  Det ekonomiska läget
Det är ett stökigt ekonomisk läge i världen. Flera länder  

har infört minusränta. Vi har lärt oss ord som Grexit och Brexit,  
och undrar hur det påverkar Europas framtid. Tillväxten i USA har, 
åtminstone tillfälligt, stannat upp och Kina har växlat ner istället  
för upp. Var finns ljusglimtarna i den svenska ekonomin? Vilka är 
lösningarna som leder till fler jobb och därmed mer skattemedel?  
Är det exportindustrin som med hjälp av svagare krona ska vara 
drag loket för Sverige? Eller är det offentliga investeringar i infra
struktur som är räddningen?

Anna Felländer, chefekonom Swedbank, Robert Bergqvist,  chef ekonom 
SEB och John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet.
Moderator: Mats Knutson, journalist och programledare SVT.

33  Vem ska betala kalaset?
Behovet av ny infrastruktur är stort i hela Sverige. Det 

 gäller framförallt höghastighetståg och bostäder. Men infrastruktur
investeringar är dyra. En trend är att staten allt oftare kräver att 
kommuner, landsting och regioner ska vara med och betala. 
Sverigef örhandlingen är en förhandling om medfinansiering där 
 nyttorna står i fokus och där kommuner, regioner, städer och 
närings liv kan vara med och påverka resultatet.

Gunilla Glasare avdelningschef SKL, Jonas Eliasson, professor KTH,  
Lena Micko (S), ordförande SKL, representanter från 
Sverigeförhandlingen och Trafikutskottet.
Moderator: Cecilia Mårtensson, handläggare SKL.

36  Går ekonomin upp eller ner för vår sektor?
Enligt SKL:s ekonomer ökar kostnaderna för välfärden i 

snabbare takt än befolkningens förändringar. Fram till nu har befolk
ningens sammansättning utvecklats på ett gynnsamt sätt, men de 
närmaste 20 åren ser befolkningsutvecklingen betydligt besvärligare 
ut. Antalet personer över 80 år ökar i betydligt större utsträckning 
än de i arbetsför ålder. Vad som krävs för att vi ska klara detta har 
diskuterats länge, och denna diskussion måste fortsätta. SKL:s eko
nomer berättar om utmaningar och möjligheter.

Hans Karlsson, vård- och omsorgsdirektör samt ekonomerna Per Sedigh 
och Håkan Hellstrand, Sveriges Kommuner och Landsting.
Moderator: Annika Wallenskog, biträdande chefekonom SKL.
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CharlottePerrelli
foto: Mikael Schultz
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Träffa dina kollegor under trevliga former och ha 
några roliga dagar och kvällar. Njut av god mat och 
några av Sveriges bästa artister.
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TISDAG 3 NOVEMBER ONSDAG 4 NOVEMBER

B A N K E T T
19.00–19.30 Välkomstdrink.

Lokal: Svenska Mässans kongressfoajé, entré 5.

19.30–01.00 Trerätters bankettmiddag.

Humor och magi med trollkonstnären och komikern  
Carl-Einar Häckner.

Show med glitter, glamour och discoerans bästa klassiker 
framförda av Alcazar.

DJ Jojjan underhåller med klassiker från dåtid till nutid.

Kvällens konferencier är komikern Karin Adelsköld.

Lokal: Svenska Mässans bankettsal (Kongresshallen).

I N V I G N I N G S G A L A
17.45 – 19.15 Mat och mingel på Svenska Mässan.

19.30 Dörrarna öppnas på GöteborgsOperan och  platserna 
intas.

20.00 –22.00 Prisceremonier och underhållning.

Utdelning av utmärkelserna:

• GötaPriset 2015

• SveaPriset 2015

• Sveriges IT-kommun 2015

• Sveriges KvalitetsKommun 2015

• Sveriges Modernaste Myndighet 2015

Underhållning med musikalartisterna Charlotte Perrelli 
och Anders Ekborg. Dessutom operasångaren Carolina 
Sandgren samt utdrag ur GöteborgsOperans uppsättning 
av musikalen Crazy for you.

Kvällens konferencier är sångerskan och komikern Maria 
Möller. För musiken svarar Göteborg Wind Orchestra.

Lokal: GöteborgsOperan.

Carl-Einar Häckner
Maria Möller

foto: Håkan Larsson
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Partierna om 
Sveriges utmaningar
Det har gått ca ett år sedan valet. Det har varit en tid präglad av allt annat än  harmoni. 
Många var inställda på extra val men vi fick en decemberöverenskommelse istället.

Hur ser framtiden ut? Alla inser att Sverige står inför en rad utmaningar. När fler blir 
färre som ska försörja många behöver vi hitta de nya greppen. Sveriges offentliga 
sektor måste bli den innovativa sektorn.

Kvalitetsmässan har bjudit in samtliga partiordföranden/språkrör för riksdags
partierna att utveckla sitt partis syn på Sveriges utmaningar. Möt partiledarna för 
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna.

Lokal: Stora Scenen 

Tisdag 3 november 

Kl 14.30 –15.00 Jan Björklund, partiledare (FP).

Onsdag 4 november 

Kl 10.15 –10.45 Gustav Fridolin, språkrör (MP).

Kl 13.00 –13.30 Anders W Jonsson, t f partiordförande (C).

Kl 15.15 –15.45 Anna Kinberg Batra, partiordförande (M).

Torsdag 5 november 

Kl 12.00 –12.30 Ebba Busch Thor, partiordförande (KD).
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INF O R M AT IO N & A NM Ä L A N

Anmälan och hotellbokning 
på www.politikerdagarna.se
Anmälan
Anmälan till konferensen och hotell bokning görs på       
www.politikerdagarna.se. Bekräftelse på deltagande får du 
omgående efter anmälan. 

Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. 
Bokningen bekräftas av Sweden Meetx AB.

Konferensavgifter
Tredagars seminarieprogram: 4 500 kr exkl. moms

Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 
 3, 4 och 5 november. I avgiften ingår dessutom entré till 
 fackmässan samt lunch och kaffe under tre dagar. Kvälls
arrangemang mot tillägg.

Tvådagars seminarieprogram: 3 300 kr exkl. moms

Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 3 och 4 november, 
4 och 5 november eller 3 och 5 november. Dessutom ingår entré 
till fackmässan samt lunch och kaffe under två dagar. 
Kvällsarrangemang mot tillägg.

Endagars seminarieprogram: 2 100 kr exkl. moms

Endagarsalternativet kan omfatta antingen 3, 4 eller 5 november. 
Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe 
under en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg.

Ovanstående priser gäller fram till och med den 15 september. 

Därefter sker en höjning.

Kvällsarrangemang
Invigningsgala

Tisdag 3 november kl 17.45–19.15  
Mat och mingel på Svenska Mässan.

Kl 20.00–22.00  
 Prisceremonier och underhållning på GöteborgsOperan. 
Dörrarna öppnas kl 19.30. Pris: 650 kr exkl. moms.  
(Endast Mat och mingel: 250 kr exkl. moms.)

Bankett

Onsdag 4 nov kl 19.00–01.00  
Bankettmiddag med underhållning på Svenska Mässan.  
Pris: 790 kr exkl. moms.

Frågor om anmälan och hotell
Sweden MEETX AB hanterar alla anmälningar.  
Tel 031708 86 90. Epost: kvalitetsmassan@meetx.se.

Att ta sig till  Svenska Mässan
Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen och Hotel Gothia 
Towers. Adressen till huvudentrén är Mässans Gata, entré 5. 

Från Landvetter flygplats går flygbuss som stannar vid Kors
vägen, utanför Svenska Mässan. Kommer du i egen bil  parkerar 
du  närmast i Focus parkeringshus i Gårda. Kommer du med 
spårvagn eller buss heter hållplatsen Korsvägen.

Avbokning
Konferens: 

Konferensanmälan är bindande. Konferensplatsen kan överlåtas 
till en annan person. Vänligen meddela Sweden MEETX AB 
skriftligen vid namnbyte. Tel 031708 86 90.  
Epost: kvalitetsmassan@meetx.se.

Hotell:

Fram till 8 veckor före ankomstdatum kan bokningen avbokas 
utan kostnad. Från 8 till 6 veckor före ankomst – 50 % av rums
kostnaden debiteras. Från 6 till 4 veckor före ankomst – 80 % av 
rumskostnaden debiteras. Vid avbeställning från 4 veckor fram 
till första ankomstdatum – 100 % av rumskostnaden debiteras.

Vänligen notera att ändring av ankomst/avresedatum inom 
denna tidsfrist räknas som avbokning.

Hotell
Information om hotell finns på www.politikerdagarna.se

Omslag: Anders W Jonsson, foto: Anna Simonsson. Anders Ygeman, Gabriel Wikström, Ylva Johansson och Kristina Persson, foto: Kristian Pohl. Karin Hübinette och Janne Josefsson, foto: Carl-Johan Söder/SVT.  
Emil Källström, foto: Anna Simonsson. Elisabeth Svantesson, foto: Fredrik Wennerlund. Anna Kinberg Batra, foto: Peter Knutson. Gustav Fridolin, foto: Fredrik Hjerling. Mehmet Kaplan, foto: Fredrik Hjerling.  
Filippa Reinfeldt, foto: Jonna Thomasson. Belinda Olsson, foto: Bo Håkansson/SVT. Tobias Baudin, foto: Lars Forsstedt. Ann Ekström, foto: Stefan Borgius. David Lega, foto: Jerker Andersson. Daniel Suhonen,  
foto: Julia Wagner. Erik Blix, foto: Mia Carlsson.Britt-Marie Mattsson och Håkan Sörman: foto: Emelie Asplund. Gabriella Ahlstrom, foto: Elisabeth Ohlson Wallin. Lena Micko, foto: Rickard L. Eriksson.  
Mona Sahlin, foto: Sören Andersson. Sineva Ribeiro, foto: Ulf Huett. Magdalena Andersson, foto: Magnus Länje.
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