Attraktiva chefsuppdrag i offentlig sektor
– för ett utvecklande och hållbart chefskap
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett seminarium om positiva drivkrafter och morgondagens
utmaningar för ledarskapet inom välfärdssektorn. Fokus är arbetets organisering, dess olika
verksamhetslogiker och de utmaningar det innebär för chefer.
Klara Regnö, Ekonomie doktor, forskare och lärare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, kommer att
utifrån sin avhandling ”Det osynliggjorda ledarskapet” redogöra för positiva drivkrafter och utmaningar i
komplexa uppdrag. Klara Regnö tar bland annat upp:
- Att verka i en politiskt styrd organisation - på vilket sätt påverkar det ledarskapet, ”vardagliga konsekvenser”
- För- och nackdelar med platta organisationer
- Kön är ointressant, ändå har det betydelse.
Chefer från Göteborgs stad berättar om erfarenheter från deltagandet i CHEFiOS, ett forskningsprojekt som
fokuserar på frågan ”Hur ser en organisation ut som man kan vara en bra chef i?” och metoder som kan
användas för att göra organisationer i offentlig sektor attraktiva.
Några ledare inom offentlig sektor reflekterar utifrån sina erfarenheter och sin väg till det egna ledarskapet. Du
får också tillfälle till dialog med andra och berätta om dina erfarenheter.

TID OCH PLATS

ANMÄLAN

Måndag den 6 oktober 2014, kl. 10.00-16.00
lokal Bellman, Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Attraktiva chefsuppdrag i offentlig sektor 6 oktober 2014
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Sista anmälningsdag 14 september. Deltagandet på plats i Stockholm är
begränsat till 50 personer.

KOSTNAD

2000 kr (exkl. moms) att delta i seminariet på plats i Stockholm. Det finna även
möjlighet att följa seminariet via webbsändning till en kostnad av 700 kr.

KONTAKT

Linda Persson Melin, tfn 08-452 74 64, e-post linda.persson-melin@skl.se
Christin N Granberg, tfn 08-452 76 30, e-post christin.n.granberg@skl.se

PROGRAM
09.00 -10.00

Kaffe och fralla

10.00- 10.15

Välkomna
Caroline Olsson, chef arbetslivssektionen, SKL

10.15- 11.15

Hållbara chefer i offentlig sektor – positiva drivkrafter och utmaningar i
komplexa uppdrag
Klara Regnö, Ekonomie doktor, är verksam som forskare och lärare vid Kungliga
Tekniska högskolan i Stockholm, avdelningen för Organisation och ledning.
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11.15- 11.30

Reflektion kring föredraget

11.30- 11.45

Paus

11.45- 12.30

Panel
Vad har vi hört? Chefer reflekterar utifrån egna erfarenheter.
Områdeschef utbildning Ann-Christin Frankenberg, Lundbys stadsdel i Göteborgs
stad, socialchef Kaisa Björnström, Jokkmokks kommun, Ulla-Marie Hellenberg
kommundirektör Sigtuna kommun, och Noshin Hafizi HR-chef Park- och
naturförvaltningen i Göteborgs stad. Klara Regnö medverkar också i dialogen.

12.30- 13.15

Lunch

13.15- 13.45

Ledarskap på demokratiska grunder
Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Sigtuna kommun, en av Välfärdens 100
viktigaste kvinnor enligt tidningen Dagens samhälle 2013.

13.45- 14.45

Erfarenheter från CHEFiOS
Områdeschef Ann-Christin Frankenberg och HR-chef Noshin Hafizi Park- och
naturförvaltningen Göteborgs stad
- Vad är CHEFiOS?
- Vad blev resultatet och vad gör vi nu?
- HRs roll

14.45- 15.15

Kaffe

15.15- 15.45

Bordsdialog utifrån eftermiddagens seminarium
Gruppdiskussioner

15.45- 16.00

Summering och avslutning

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

