
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Chefsforum för Sveriges  
Stadsbyggare i Västerås
12–13 oktober 2017

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Anmäl dig nu!
Klicka här

Tema: Samspelet mellan chef och politiker

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10523&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=50891&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1


12.00 LUNCH 

13.00–  Föreläsning 1 och gruppdiskussioner
16.30 Vilken roll har en chef i en kommun och vilken  
 roll har en ordförande/politiker i en kommun? 
 Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson,  
 Arnbom & Hedberg HB i Stockholm

16.30– Tilltugg och korta exempel från tre kommuner
18.30 Så arbetar vi tillsammans! Svårigheter och   
 framgångsfaktorer. 

Örebro: Kommunalråd (S) och ordförande Program-
nämnd Samhällsbyggnad Björn Sundin och pro-
gramdirektör för Samhällsbyggnad Ulrika Jansson
Oxelösund: Kommunalråd (S) Catharina Fredriksson 
och kommunchef Johan Persson 
Köping: Per Carlesson, (S), ordförande i Miljö- och 
byggnadsnämnden och Förvaltningschef Stads- 
arkitektkontoret Gun Törnblad
Västerås: Kommunalråd (C) och Byggnadsnämn-
dens ordförande Lars Kallsäby och stadsbyggnads-
direktör Lotta Lindstam

18.30– Egen tid / Möjlighet att prova Actionbad och/ 
19.30 eller SPA-anläggning  
 
19.30 TRERÄTTERSMIDDAG

8.30– Föreläsning 2 och gruppdiskussioner
11.00 Att röra sig snabbast inom nya områden  
 kommer att vara viktigare än att vara bäst   
 på det gamla. Hur ser den förändrade infor-  
 mations- och kunskapsstrukturen ut? Hur   
 behöver vi förändras för att stämma överens  
 med förändringarna både lokalt och globalt?  

Troed Troedsson, framtidsanalytiker,  
Paradigmmäklarna

11.00– En berättelse om Kokpunktens uppkomst och  
12.00 guidning av anläggningen

12.00 LUNCH 

13.00– Hur blev Västerås en Mälarstad?
 Planchef Hans Larsson, Västerås stad, leder en   
 promenad på Öster Mälarstrand

14.00 Kaffe och lite info från Västerås stad
 
15.00– Stadspromenad i ”Staden utan gränser”
16.00 Citysamverkans VD Maria Fors leder  
 stadspromenaden

Efter lunch stannar var och en så länge som det passar. 
Det är nära till stationen och var och en avviker när det 
är dags.

Torsdag 12 oktober 
Avstamp i verkligheten och tid för samtal/- 
reflektioner

Fredag 13 oktober 
Framtidsspaning

INBJUDAN RIKTAR sig främst till chefer och ledare på alla nivåer i kommuner gärna tillsammans med sin  
ordförande/närmaste politiker

Lunch till lunch med möjlighet till studiebesök i Västerås på eftermiddagen. 

Västerås firar Jubileumsåret  2017 med över 15 olika jubiléer. Det var här framtiden startade!
Steam Hotel är ett helt nybyggt (öppnat 1 augusti) i det 100 åriga gamla Ångkraftverk, en av alla jubilarer i Västerås 
2017. I gamla Ångkraftverket (Kokpunkten) finns också Sveriges första och enda Actionbad. Även ett centrum för 
energiutveckling är på väg att ta form i den gamla byggnaden. 





1. Stadshuset
2. Centralstationen
3. The Steam Hotel
4. Öster mälarstrand

Tid och plats
Den 12 -13  okt 2017 i Västerås på Steam Hotel,
Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås.

Konferensen börjar med lunch kl.12:00 och avslutas dag två 
efter lunch ca klockan 13:00.

Avgift
Medlemmar  4 900 kr exkl. moms
Icke medlemmar  5 900 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år  3 000 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer  2 300 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår måltider.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 31 augusti 2017.
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här
för att komma direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura och skickas 
av SKL Fastigheter och Service AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Steam Hotell mellan den 
12–13 okt 2017, först till kvarn principen gäller. Rummen 
kostar 1 660 kr/rum och natt inkl. moms samt frukost.
Bokningen görs direkt till hotellet via tfn: 021-475 99 00 eller 
E-mail: senast den 31 augusti. Uppge bokningskod 1335346.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 31 augusti men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske 
skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:  
Lotta Lindstam tfn: 021-391080
Övrig information: Konstella tfn: 08-452 72 86,  
konferens@konstella.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information
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