Konferensinbjudan

PÅ VÄG MOT

Regioner 2015
nationell mötesplats för regionfrågan
Nu är det slutspurt i regionfrågan!
I år finns möjlighet till historiska beslut om en ny samhällsorganisation. Det märks på alla
de samtal som förs i olika delar av landet. Men kommer det bli något mer än samtal?
Kommer regionernas och statens indelning att kunna formas i en parallell process? Och
vad ska vi med större regioner till, ur statens perspektiv och ur kommuner och landstings
perspektiv?
SKL bjuder in till en mötesplats för att ge möjlighet till en samlad nationell överblick.
Programmet har två huvudspår. Varför behöver staten större regioner? Hur vill landsting
och kommuner nu forma nya, större regioner? Dessutom kommer ”samtalsstationer” att
finnas på plats, för möjlighet till diskussion om olika frågor som är skäl för och påverkas
av regionbildningen de närmaste åren.
Medverkar gör bland annat civil- och bostadsminister Stefan Attefall.
Välkommen!

Tid och plats:

28 september 2011 kl.10.00 - 16.15 (kom gärna till 9.00)
Stockholm, Hotel Rival, Mariatorget 3

Kostnad:

Konferensavgiften är 1995 kr exkl. moms

Anmälan:

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 12 september och görs online på www.skl.se/kalender (se
datum för konferensen) eller via denna direktlänk
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare vid ev förhinder.

Information:

Frågor om konferensens innehåll lämnas av Anette Jansson tfn 08-452 78 68, e-post
anette.jansson@skl.se eller Amelie Tarschys-Ingre tfn 08-452 78 28, e-post
amelie.tarschys.ingre@skl.se
Frågor av praktisk karaktär och gällande anmälan besvaras av SKL Kurs och konferens,
tfn 08-452 72 86, e-post konferensservice@sklfs.se

Hitta till Rival:

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

http://www.rival.se/om_hotel_rival/hitta_till_rival.aspx

PÅ VÄG MOT REGIONER 2015
PROGRAM
09.00-10.00

Samtalsstationerna öppna. Registrering och fika
Hur påverkar färre och större regioner frågan om: strukturfonderna,
infrastrukturplaneringen/medfinansiering, kultursamverkansmodellen, hälso- och
sjukvården, tillväxt- och innovationer, demokrati, ekonomi - med flera frågor (uppdateras
på www.skl.se/regionfragan)
Moderator: Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan

10.00-10.15

Inledning
Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

10.15-10.45

Vad vill regeringen med regioner? Och med den statliga regionala förvaltningen?
Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD)

10.45-11.45

En effektiv statlig förvaltning – och samspelet med den politiska regionala nivån
Mats Sjöstrand, särskild utredare om den statliga regionala förvaltningen, inleder.
Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län
Lena Erixon, stf generaldirektör Trafikverket
Håkan Sörman, vd SKL och sakkunnig i Sjöstrands utredning
Heidi Avellan leder samtalet

11.45-13.15

Mingellunch (stående)
Samtalsstationerna öppna

13.15-14.45

Regionfrågan i landets olika delar – hur ser läget ut?
Vilka inriktningsbeslut om nya regionbildningar är fattade? Vilka är konsekvenserna?
Vilka steg återstår?
Lokala och regionala politiker från olika delar av landet, Mats Sjöstrand, Bo Per Larsson,
projektledare SKL
Heidi Avellan leder samtalet

14.45-15.15

Fika
Samtalsstationerna öppna

15.15-16.00

Den regionala organisationen – det goda samhällets skelett
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO

16.00-16.15

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

Konferensen avslutas

