VÄLKOMMEN TILL KommUng:s nätverksträff i Stockholm den 10-11 november

KommUng 2015 – Mycket
snack och mycket verkstad
Temat för årets KommUng-träff är dialoger av olika slag, både utåt mot invånarna och inom kommunen.
Årets konferens innehåller intressanta föredrag och praktiska workshops. Hur kan kommunen föra en
inspirerande medborgardialog? Hur skapar vi en sund dialog mellan tjänstemän och politiker? Och hur kan
vi tänka kring tillgänglighetsfrågor?
KommUng är SKL:s mötesplats för yngre tjänstemän inom tillväxt- och samhällsbyggnadsfrågor och för dig
som är ny i kommunal verksamhet. På KommUng-dagen träffar du kollegor i andra kommuner, regioner
eller landsting, bygger nätverk, diskuterar kommunala utmaningar och tar del av aktuella frågor som kan
stärka dig i ditt arbete. KommUng:s nätverksträff arrangeras en gång per år.
Datum

10-11 november 2015, lunch till lunch. Kl. 11:00 den 10:e till kl. 13:00 den 11:e.

Plats

SKL, Stockholm, 10 nov lokal Bellman, Hornsgatan 15 och 11 nov lokal Torget,
Hornsgatan 20.

Målgrupp

Yngre tjänstemän, i kommuner, regioner och landsting, som arbetar inom tillväxt- och
samhällsbyggnadsområdet. Detta inkluderar bl.a. planering, byggande, trafik,
infrastruktur, miljö, näringsliv, regional utveckling, kultur m.m.

Anmälan

Konferensen är fullbokad!

Kontakt

Emma Bonnevier (emma.bonnevier@skl.se eller 08-452 71 64) besvarar frågor om
KommUng eller programmet. Frågor om anmälan, kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86
eller epost konferens@konstella.se

Välkommen!

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

10 november
Lokal: Bellman, Hornsgatan 15
11.00–11.30

Välkomna till SKL och KommUng 2015

11.30–12.00

Ni har Sveriges viktigaste jobb!
Helena Färnsten berättar om SKL-satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

Så skapar du delaktighet hos invånarna
Lena Langlet, SKL, ger exempel på framgångsrik medborgardialog och vi diskuterar i
bikupa.

14.00–16.30

Så skapar vi ett samhälle tillgängligt för alla
Insiktsutbildning där du får uppleva hur det är att vara funktionsnedsatt på olika sätt. Klä dig
varmt då vissa delar av utbildningen hålls utomhus.

16.45 & 17.30

Mingel på Svartklubben
Vi delar upp oss i två grupper och förrättsminglar på Svartklubben (Södermannagatan 27).

19.00

Middag på restaurang Kvarnen
Gemensam middag på anrika restaurang Kvarnen (Tjärhovsgatan 4).

11 november
Lokal: Torget, Hornsgatan 20
09.00–09.45

Hur skapar man en sund dialog mellan tjänstemän och politiker?
Lena Lindgren, SKL, berättar om olika uppdrag i en politiskt styrd organisation.

09.45–10.10

Hur skapar man en framgångsrik dialog med näringslivet?
Fredrik Berglund, SKL, delar med sig av sina erfarenheter.

10.10–10.40

Fika

10.40–11.00

Så hanterar du stressen med pressen
Erik Johansson, presstalesperson på Stockholms stads trafikkontor, berättar vad du kan
svara när journalister ringer och hur du kan använda medier till att förmedla ett budskap.

11.00–11.45

På gång inom tillväxt- och samhällsbyggnadsfrågor
SKL:s experter berättar om det mest aktuella inom bostäder, infrastruktur och kultur.

11.45–12.15

Kan du skilja på myter och sanningar om arbete i offentlig sektor?
Vi slår hål på myterna, diskuterar sanningarna och tar oss an de utmaningar som finns.

12.15

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

Lunch och sedan hemresa

