Välkommen till Kommundagarna 2019!
Ledarskap i hela landet
Vi vill hälsa er alla, både nya och erfarna kommunala och regionala företrädare, välkomna till
Centerpartiets kommundagar som 2019 arrangeras i Umeå.
När vi nu samlas till kommundagar kan vi se tillbaka på en fantastisk valrörelse och fina
valresultat på alla nivåer. Nu finns det Centerpartister på många nya positioner vilket ökar
våra möjligheter att genomföra närodlad politik i hela landet. Det var längesedan
Centerpartiet satt i styret för så många regioner, och det var längesedan vi hade så många
kommunstyrelseordföranden. Centerpartiet kan verkligen stoltsera med ledarskap i hela
landet!
Kommundagarna är ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter och samtidigt få inspiration
och nya idéer i arbetet med att på kommunal och regional nivå genomföra Centerpartiets
politik. I tider där mörka krafter utmanar de humanistiska värderingar vårt samhälle bygger
på är det extra viktigt för oss som står för medmänsklighet, hållbarhet och trygghet att
träffas. Här får du möjlighet att diskutera möjligheter och utmaningar med andra kommunala företrädare men också med riksdagsledamöter, partistyrelseledamöter och representanter
från syskonorganisationerna.
2019 är det val till Europaparlamentet vilket kommer att uppmärksammas under kommundagarna. För oss är det extra viktigt att titta på EU-frågorna ur ett kommunalt och regionalt
perspektiv och du kommer även att ha möjlighet att möta flera av våra kandidater.
Varmt välkomna till Kommundagarna i Umeå!
Mari-Louise Wernersson, ordförande Centerpartiets kommunala sektion

Program
Fredag 1 feb
10.00-10.15 Ledarskap i hela landet – välkomna till Centerpartiets kommundagar 2019!
		
Marie-Louise Wernersson, kommunala sektionen
10.15-10.45

Tal av partiordförande Annie Lööf

10.45-11.15 Därför gick det som det gick! Eftervalsanalys 2018
		
Linda Ylivainio, ordförande i valanalysgruppen
11.15-11.30

Paus

11.30-12.45 Seminarieomgång 1
12.45-14.00 Lunch
14.00-15.15 Seminarieomgång 2
15.15-16.00 Kaffe bland utställare
16.00-17.00
		
		
		
		
		
		

Digitalt ledarskap
Samhällets digitalisering skapar nya förutsättningar för digitala ledare och 		
makthavare att ta plats. De påverkar hur vi röstar och klär oss, vad vi äter och
konsumerar. Vilka är de och vad kan vi lära av deras erfarenheter av att
bygga relationer, gemenskap och trovärdighet och hur gör de för att hantera
baksidorna av sitt digitala ledarskap - maktutövande, hot och hat? Annakarin
Nyberg är disputerad internetforskare, prisbelönt pedagog och författare

19:00-01.00

Middag och dans

Lördag 2 feb
8.30-9.15
Beslut som påverkar! Samtal om hur EU förändrar kommuner, landsting och
		regioner
9.15-12.00
		
		
		

Laget och jaget – Mot valvinst 2022
Ett processlett pass för att sätta mål om vad du vill göra lokalt för att nå vårt
gemensamma mål i Agenda 2025 och i valet 2022. Vilka verktyg finns och hur
samarbetar vi inom Centerpartiet?

12.00 		
		

Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!
Tal av Fredrick Federley, europaparlamentariker

12.30 		

Take away lunch

Valbara seminarier

Seminariebeskrivningarna uppdateras löpande på vårt intranät Connect.

1 Digitalisering i offentlig sektor

Vad händer runt om i landets kommuner, regioner och landsting. Vilka utmaningar finns och
vilka strategier behövs?

2 Strategi för hälsa - Vad kan vi göra för bättre hälsa?

Vad kan landets kommuner, regioner och landsting göra för att främja hälsa och förebygga
ohälsa? Vilka strategier och goda exempel finns?

3 Välfärdens rekryteringsutmaningar

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de
kommande åren. Vilka olika lösningar och goda exempel finns för att klara utmaningarna?

4 En skola som för Sverige framåt!

Svensk skola har länge beskrivits i negativa ordalag men det är inte hela bilden. Det finns
gott om skolor där utvecklingen istället vänts uppåt och många kommuner som aktivt arbetar
med att skapa en skola av hög kvalitet där både elever och lärare trivs.

5 Riksintresse: I hela rikets intresse?

Regelverken rörande byggnation och utveckling uppfattas ofta av lokala beslutsfattare mer
som hinder än som tillgångar för en hållbar utveckling. Är riksintressena välbalanserade
kring ekonomisk, social och miljömässig utveckling i staden och på landsbygden? Eller är de
så krångliga och motstridiga att de är reella hinder för en hållbar utveckling i hela landet?

6 2020-talet – en chans till landsbygdens revansch?

Möjligheterna finns på landsbygden. Hur kan vi arbeta tillsammans och undvika konfliktytan
mellan den lokala och nationella nivån?

7 Första spadtaget till inflyttningsfest. Hur möjliggör vi fler bostäder?

Hur ser läget ut idag på bostadsmarknaden? Vad är orsakerna till vår bostadsbrist? Hur ser
kommunens byggprocesser ut och vilka lärdomar kan kommunpolitiker dra av varandra?

8 Agenda 2030 - ett färgglatt projekt eller den ultimata centerpolitiken?

Vad är Agenda 2030 och vilket behov finns av den? Hur kan man som politiker arbeta med
den och vilka goda exempel finns.

9 Gröna transporter och grön infrastruktur

Vår infrastruktur kan medverka till den gröna omställningen. Vilka goda exempel finns och
hur kan vi släppa lös den kommunala och regionala kraften?

10 Värderingsvalet 2018 - En katalysator för lokalt engagemang?

CUF:s unga kommunala sektion ger oss en bild av våra unga väljares vardag och värderingar
och hur detta påverkade deras val av parti. Många unga fick upp ögonen för Centerpartiets
politik i och med Värderingsvalet 2018. Hur kan vi omsätta energin i valdebatten och
fortsätta med värderingsdiskussionerna på lokal nivå? Kan detta bidra till lokalt engagemang,
föryngring i partikretsarna och fler unga förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner?

11 Framtidens socialtjänst

Förväntningarna är höga på den översyn av socialtjänstlagen som nu pågår. Översynen
förväntas lösa många av socialtjänstens utmaningar och ambitionen är att den ska ge underlag till en långsiktig och hållbar förändring. Men vilka utmaningar står vi egentligen inför? Och
hur skapar vi en socialtjänst för framtiden?

12 Kan ökad patientdelaktighet ge mer jämlik vård?

Med hjälp av några exempel inom vården diskuterar vi jämlik vård. Vad kan vi lära av de olika
medicinska resultaten inom cancervården, och hur kan vi arbeta för att få en jämlik cancervård över hela landet? Kan arbetssättet ”Min barnmorska” ge en mer jämlik förlossningsvård?

13 Ekonomiska utmaningar i kommuner och landsting

Den offentliga sektorns ekonomi står inför stora utmaningar. Vilka utmaningar är dessa och
hur kan vi som kommun-, landstings- och regionpolitiker förbereda oss?

Konferensinformation
Målgrupp

Målgruppen för kommundagarna är Centerpartiets ledande förtroendevalda i kommuner,
landsting och regioner samt politiska sekreterare.

Tid och Plats

Kommundagarna genomförs den 1-2 februari med gruppledarträff den 31 januari på Folkets
Hus i Umeå.

Anmälan

Anmälan sker senast den 13 januari via länken: https://axacoair.com/go?bQxrdtJm

Konferensavgift och avbokningsregler

Konferensavgiften är 2500 kr. Om du uteblir utan giltig orsak utan att ha meddelat detta
senast den 13 januari kommer du att faktureras de faktiska kostnaderna på 4500 kr.
Ändring av anmälan efter den 14 januari medför en kostnad på 500 kr.

Resa

Resmöjligheterna hem från Umeå på lördagen är begränsade. Vi vill därför be de deltagare
som har möjlighet att resa med tåg bokar detta istället för flyg. Det går två tåg mot
Stockholm på lördagen, ett kl. 12:54 med byte i Sundsvall och som ankommer Stockholm
kl. 19:38 och ett snabbtåg som avgår kl. 15:19 och som ankommer Stockholm kl. 21:38.
Centerpartiet har också chartrat ett eget plan med 180 platser som avgår från Umeå
kl. 14:30 och ankommer Arlanda kl. 15:30. Resa på detta plan bokas via anmälningsformuläret och kostar 1750 kr. Eventuella anslutningsresor bokar deltagarna själva på annat sätt.

Gruppledarträff

Den 31 januari genomförs en träff enbart avsedd för Centerpartiets gruppledare i kommuner,
landsting och regioner, KSO och politiska sekreterare. Träffen startar klockan 13:00 och
avslutas 17:00. Centerpartiet står inte för resa eller logi. Anmälan till gruppledarträffen sker
via samma länk som anmälan till kommundagarna. Program för träffen kommer att sändas ut
till anmälda deltagare.

Seminarier

Seminariebeskrivningarna uppdateras kontinuerligt på Connect.

Nätverksträffar

Den 31 januari klockan 17:30- 19:00 genomförs nätverksträffar för miljö-, landsbygd-,
infrastruktur-, utbildning- och trygghetsnätverket samt nätverket för politiska sekreterare.
Anmälan till nätverksträffarna sker också via anmälningsformuläret för kommundagarna. Mer
information om nätverksträffarna kommer att finnas på Kommundagarnas sida på Connect.

Centerkvinnornas Maktmingel 2019 – Tema Makten i Bryssel!

Centerkvinnorna bjuder traditionsenligt in till Maktmingel under Centerpartiets
kommundagar, en av konferensens mest uppskattade mingeltillfällen. Årets tema är Makten
i Bryssel och under minglet kommer vi att inspirera till vårens valkampanjande för EP-valet.
Hur driver vi värderingsvalet vidare för medmänsklighet och jämställdhet i Europa? Välkomna
till ett mingel med hemliga gäster, pepp och power!
Plats: Folkets Hus Umeå, lokal Balder
Tid: Torsdagen den 31 januari kl. 19.00 – 22:00
Kostnad: 100 kr (inkl drinkbiljett)
Betalbar och lättare förtäring på plats.
Anmälan krävs och antalet platser är begränsade (och brukar gå åt som smör i solsken!).
Anmälan sker via Centerpartiets anmälningsformulär till Kommundagarna.
Vid frågor kontakta Centerkvinnorna via centerkvinnorna@centerpartiet.se

Kontaktuppgifter

Projektledare
Henrik Falk, 08-617 38 74, henrik.falk@centerpartiet.se
Frågor om anmälan och logi
Blick Möteskonsult
Madeleine Persson 08-556 029 02, madeleine@blickmoteskonsult.se

