Fullmäktiges presidiekonferens

Fullmäktiges styrning och uppföljning
Välkommen till mandatperiodens sjätte presidiekonferens! Temat på höstens konferens är
fullmäktiges styrning och uppföljning.
Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten.
Många kommuner och landsting/regioner tänker och önskar sig säkert en perfekt fungerande
styrmodell. Men istället är det många som själva påtalar brister och att man inte får genomslag
eller uppnår önskade effekter. Kanske handlar det om en överdos av styrning? Har fullmäktige
för många mål? Men det kan också finnas andra anledningar till att styrningen inte fungerar
optimalt och behöver anpassas och förändras. Hur kan styrningen bli mer långsiktig och
strategisk? Ett ökat medborgarfokus, vilka effekter får det för styrningen?
Fullmäktige ansvarar även för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.
Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna
och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och
ansvarsprövning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller
regionen?
Dessutom diskuterar vi innehållet i propositionen ”En ny kommunallag”. Vad är nytt och vad
påverkar fullmäktige?
Medverkande: Christine Feuk, Karin Tengdelius, Helena Linde och Martin Lidhamn SKL.
Välkomna!

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

Datum och ort

3 oktober Örebro, Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1
10 oktober Malmö, Scandic Triangeln, Triangeln 2
27 oktober Stockholm, SKL Hornsgatan 20
1 november Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

Tid

10.00–15.30, registrering och kaffe från kl. 09.30

Målgrupp

I första hand fullmäktiges presidium

Kostnad

1 900 kr exkl. moms

Anmälan

Anmälan kan göras direkt via anmälningslänk eller via www.skl.se/kalender, sök på
aktuellt datum.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen/konferensen vid för få anmäldadeltagare.
Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

För praktisk information kring anmälan etc. kontakta:
Konstella, tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se.
För frågor kring konferensens innehåll kontakta:
Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skl.se.

PROGRAMPUNKTER


Fullmäktiges styrning
Mål- och resultatstyrningen
Effektivisera administrationen
Tillvarata professionerna och deras sakkunskap
Medborgarfokus



Lunch



Fullmäktiges styrning genom revision
Granskning
Ansvarsprövning



Fika



En ny kommunallag
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