
 

  

 

 

 

 

 

 Krets 9 

Kommunala och regionala utmaningar, hur 
möter vi dem? 
– Moderator och föreläsare, Göran Persson, Fd statsminister, 

styrelseordförande Swedbank 

Årsmöteskonferens krets 9, 28–29 maj 2020,  
på Kulturens hus i Luleå 
 

Till årets årsmöteskonferens har vi lyckats engagera 

Göran Persson som i ett flertal intervjuer och debatter 

påtalat att om Sverige går in i lågkonjunktur kan vi 

räkna med en stigande regional orättvisa och ett stålbad 

för många kommuner och regioner. Det är Göran 

Perssons viktigaste lärdom efter den djupa låg-

konjunkturen på 90-talet. Hur kommer det att påverka 

kommuner och regioner i norr?  
 

» I anslutning till Göran Perssons föreläsning har vi avsatt tid för ett 
panelsamtal mellan Göran Persson och företrädare från regioner och 
kommuner. 
 

» Konferensen startar 28 maj med en öppen del mellan kl. 12.00–15.30 
som är öppen för samtliga deltagare. Därefter fortsätter programmet för 
KEF-medlemmar och övriga som anmält sig till hela konferensen med 
bl a Susanne Spector, Senior Analyst Nordea Markets och Phd, som 
föreläser om regional konjunkturprognos med fokus på ekonomiska 
förutsättningar för kommuner i norr. 
 

» Konferensen fortsätter dag två med föreläsningar om Northvolts 
satsningar i norr samt information från SKR om den kommunutredning 
som lade fram sin slutrapport i februari (läs mera i Fi 2017:02) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Detaljprogram 

28 maj 

12.00 Lunch  

13.00 Vad krävs för att kommuner och regioner ska 

klara kommande lågkonjunktur och hur ser 

den regionala orättvisan ut? 

Göran Persson 

14.30 Panelsamtal – ledande politiker från 

kommuner och regioner.  

Moderator Göran Persson 

Inbjudna politiker i 

kommuner och regioner 

15.00 Kaffe  

15.30  Hur ser den regionala konjunkturprognosen 

ut? 

 Susanne Spector, Nordea 

16:30-

17.10 

 

17:15- 

Bikupor inkl diskussion baserat på tidigare 

föreläsningar 

 

Årsmöte Krets 9 KEF 

 

Samtliga konferensdeltagare 

18.15 Gemensam middag på kvällen för 

konferensdeltagarna 

 

 

29 maj 

08:30 Northvolts batterifabrik kan ge mellan 2 500 
till 3 000 jobb. Den femte produktionslinan 
kommer dessutom att ge ytterligare 
arbetstillfällen. Hur hanterar kommunen 
denna stora industrisatsning? 

Planeringschef Lars 

Hedkvist, Skellefteå kommun 

09:30 Fika  

10:00-

11:00 

För att säkerställa en god och likvärdig 
välfärd i hela landet tillsattes 2017 en 
kommunutredning. Slutrapport lämnas 28/2 
2020. Vilka konsekvenser inkluderas i 
rapportens slutsatser och förslag på 
åtgärder? 

Experter och ansvariga 

utredare från SKR 

 

11:00-

12:00 

 

 

 

Involvering och lönsamhet – nycklar i det 
lokala hållbarhetsarbetet.  
- Hållbarhetsfokus kan på samma sätt som i 
privat sektor göra kommuner och regioner 
mer attraktiva, både att flytta till och att vara 
anställd hos. 

KPMG 

12:00 Avslutning med lunch  

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå. 

Vi startar kl. 12.00 med lunch, öppen föreläsning och panelsamtal  

13.00-15.30, därefter fortsätter konferensen för KEF-medlemmar samt övriga 

som deltar i hela konferensen. Konferensen avslutas dag två med lunch. Boende 

bokas och betalas av deltagarna. 

 

Kostnad 
 Öppen del  

 28 maj  

13:00-15.30  

Hela konferensen 

28–29 maj 

Medlem  500 kr 2 400 kr 

Icke medlem  1 000 kr 3 200 kr 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 18/4 2020. Anmälan är bindande. Om 

Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss 

rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. 

Förfrågningar Kursinnehåll: Carina Jenslid, ordföranden krets 9, 0920-28 41 83 
 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl.8–12) 

medlem@kef.se  

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via 

mejl ca två veckor före kursstart. 
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