
 

Fredag 3 februari 
10:00  Kommundagarna öppnas 
 Mari-Louise Wernersson, ordförande kommunala sektionen 
10:10  Tal av partiordförande Annie Lööf 
10:45  Megatrender, hur påverkar de oss 

Bosse Svensson, kommunikationskonsult 
11:00 Agenda 2025 - Vår väg till valvinst 2018 

Michael Arthursson, partisekreterare 
Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand 

11:40 Hälsning från Centerpartiets internationella stiftelse 
11:45  Ta plats! – Utmaningar i nomineringstider 

Agenda 2025 sätter upp mål om ökad mångfald, ökad jämställdhet 
med fler folkvalda kvinnor och ökad representation av unga. Hur ska 
det gå till rent konkret? Panelsamtal med Magnus Ek ordförande CUF, 
Simon Palme ordförande Centerstudenter, Sofia Jarl ordförande 
Centerkvinnorna och Mikail Yüksel ordförande för Centerturkarna i 
Göteborg. Moderator är Sofia Nilsson, kommunala sektionen. 

12:30  Lunch 
14:00  Seminarieomgång 1 
15:15  Kaffe 
15:45  Seminarieomgång 2 
17:00  Paus 
18:30  Mingel och fördrink 
19:00  Middag 
01:00  Slut för kvällen 
 
Lördag 4 februari 
08:30  Runt om i världen och även i vårt land skördar populismen 

framgångar. Vad ställer detta för krav på det politiska ledarskapet? 
Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet 

09:30  Kaffe 
10:00  Seminarieomgång 3 
11:15  Seminarieomgång 4 
12:30  Valvinst 2018! 

Anders W Jonsson, vice partiordförande 
13:00 Take Away lunch 



 

 
Fredag 
1. En giftfri vardag 
Vi exponeras dagligen för olika kemiska ämnen och vi ska kunna vara trygga i att 
kemikalierna som finns i vår vardag inte är giftiga och riskerar att påverka våra 
kroppar för lång tid framöver. Kommuner och landsting behöver här visa 
ledarskap för att skapa en giftfri miljö genom att ställa miljökrav i upphandlingar 
liksom att skapa handlingsplaner för att fasa ut farliga ämnen ur våra offentliga 
miljöer. 
Deltagare:  
Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson  
Marie Lundberg, förskollärare Karlstad kommun 
Sofia Nilsson, kommunala sektionen 
2. Vilket ledarskap behövs för att upphandla närproducerat? 
Tänk globalt handla lokalt! Rätt upphandlingar kan bidra till både en bättre miljö 
och ökade möjligheter för små företag. Det finns flertalet goda exempel på hur 
man kan förenkla för de lokala företagen att konkurrera på mer likvärdiga 
förutsättningar exempelvis genom samordnad varudistribution.  
Deltagare: 
Pernilla Fischerström, processledare Länsstyrelsen Västra Götaland 
Fredrik Hansson, kommunalråd Kungsbacka 
Tobias Bernhardsson, kommunala sektionen 
3. Vägen till ett fossilfritt lokalsamhälle 
Centerpartiet vill påskynda omställningen till det klimatneutrala samhället och 
tycker att det är viktigt att Sverige tydligt profilerar sig som ett föregångsland 
när det gäller utveckling och användning av förnybar energi. Det är viktigt att 
kommuner, landsting och regioner ligger i framkant för att arbeta för ett 
klimatneutralt samhälle som exempelvis fossilfri fordonsflotta. 
Deltagare:  
Mattias Goldmann vd Fores 
Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiska talesperson  
Muharrem Demirok, oppositionsråd Linköping 
4. Kommunal beredskap för klimathot 
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för naturkatastrofer. Vad händer när en 
stor skogsbrand inträffar som den i Västmanland 2014? Vilka erfarenheter och 
lärdomar kan vi ta med oss i det fortsatta arbetet med risk och krishantering på 
kommunal nivå? 



 

Deltagare:  
Jenny Nolhage, kommunchef Sala kommun 
Sture Johansson, fd ordförande LRF Mälardalen 
Carola Gunnarsson, kommunala sektionen 
5. Bygg med närodlad tillväxt  
Att öka bostadsbyggandet är en utmaning för såväl stora städer som för mindre 
orter. En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och 
resultat för miljön förutsätter att det finns en närodlad politik för fler bostäder i 
hela landet. Hur gör vi för att skynda på bostadsbyggandet och öka den 
miljövänliga stadsplaneringen? 
Deltagare: 
Anders Josephsson, ansvarig kommunikation och public affairs Sveriges 
Träbyggnadskansli  
Håkan Isfalk, regionchef Skanska 
Anne-Marie Nilsson, KSO Jönköping 
Per Schöldberg, kommunala sektionen 
6. Trygghet och integration genom de kommunala bostadsbolagen 
Vilken trygghet och otrygghet finns och hur möter vi den? Hur kan polisen bidra 
till ökad trygghet genom sitt arbetssätt och genom kontakt med medborgarna i 
de områden som är mest utsatta? För att öka tryggheten och få ett effektivt 
brottsförebyggande arbete krävs samarbete mellan många aktörer från 
kommunala bolag till polis, bostadsbolag och blåljuspersonal. 
Deltagare:  
Anna Heide, CSR-chef MKB i Malmö  
Jörgen Uhrbom och Peter Andersson, Räddningstjänsten Storgöteborg 
Andreas Bergström, vice vd Fores 
Mari-Louise Wernersson, kommunala sektionen 
7. Våld i hederns namn – vad kan kommunen göra? 
Centerpartiet vill ta ledarskapet och lägga i en högre växel för att förebygga 
hedersvåld. Det krävs tydliga åtgärder för att hjälpa kommuner, organisationer 
och andra som kommer i kontakt med unga människor för att öka deras 
kunskaper kring problematiken, men också ge ett tydligare stöd från samhället 
till dem som arbetar mot hedersproblematik. 
Deltagare: 
Juno Blom, utvecklingssamordnare länsstyrelsen Östergötland 
Sandra Sarin, Metod och utbildningsansvarig, föreståndare för skyddat boende 
Madickengården 
Mariet Ghadimi, grundare TRIS 
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna 
Aphram Melki, kommunala sektionen 
 
 



 

8. Digitaliserad vård 
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens 
möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda våra 
resurser mer effektivt. Nya tekniska lösningar inom välfärden kan skapa en 
tryggare och säkrare vård och omsorg för patienten samt en mer hållbar 
arbetsmiljö för personal. Hur tar vi ledartröjan för en modern välfärd?  
Deltagare: 
Livia Holm, Project manager Kry 
Katarina Attebrant, Client Executive, Healthcare IBM 
Ewa-May Karlsson, kommunala sektionen 
9. Omsorg om de äldre 
Det finns många gemensamma utmaningar för kommuner, landsting och 
regioner inom vård och omsorg för äldre.  Många äldre och sjuka personer 
tillbringar idag mycket tid på att åka in och ut från akutmottagningar och man 
räknar idag med att cirka 20 procent av alla inläggningar på sjukhus för personer 
över 65 år återinskrivs inom 10 dagar efter utskrivning från sjukhus. Samtidigt 
vet vi att många återinläggningar skulle kunna förhindras med en mer 
sammanhängande vård och omsorg. Ett sätt att skapa mer sammanhållna 
vårdkedjor för den äldre är att utöka och nyttja primärvårdens kunskap och 
närhet. I vilka andra gemensamma utmaningar behöver Centerpartiet visa 
ledarskap.  
Deltagare:  
Marianne Alärd, Projektledare mobil Närvård Skaraborg  
Sven-Ove Andersson, vård- och omsorgschef i Lidköping 
Gunilla Druve Jansson, beredningen för primärvård och äldreomsorg SKL 
Lena Reyier, kommunala sektionen 
 
Lördag 
10. Förutsättningar för kommunal ekonomi i balans 
Alla kommuner har sina ekonomiska utmaningar och Centerpartiet behöver visa 
ledarskap i att ta fram en budget i balans. Hur arbetar vi rätt med de 
ekonomiska förutsättningar som finns och hur hanterar vi prognoser, generella 
och riktade statsbidrag? 
Deltagare:  
Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson,  
Martin Ådahl Centerpartiets chefsekonom 
Ewa-May Karlsson, kommunala sektionen 
11. Validering som väg till arbete och utbildning  
Att kartlägga kompetens och validera utbildningar och erfarenheter är en viktigt 
för att ta tillvara på människors kunskaper och en viktig del i integrationen. 
Validering av utbildning är ett viktigt arbete för att sänka trösklarna till 



 

arbetsmarknaden och få fler människor att studera vidare.   
Centerpartiet bör driva på för att inventering av nyanländas kompetenser ska 
ske mycket snabbare. Hur kan det gå till? 
Deltagare: 
Farbod Rezania, Senior advisor Svenskt näringsliv 
Helena Lindholm, Prorektor Göteborgs universitet 
Caspian Rehbinder, Centerstudenter 
Carola Gunnarsson, kommunala sektionen 
12. Civilsamhället som integrationsmotor, vilket kommunalt ledarskap 
behövs? 
Att kommuner har en bra samverkan med civilsamhället är viktigt för att skapa 
bra förutsättningar för integration. Vilket ledarskap behövs av oss för att 
samverkan mellan kommun och det civila ska fungera bra? Det här är ett 
seminarium som lyfter goda exempel där kommunen arbetar tillsammans med 
det civila samhället för att stärka integrationsarbetet.  
Deltagare:  
Alireza Akhondi, integrationschef Vansbro 
Annelie Hultgren, arbetslivssamordnare/föreningsutvecklare Vansbro 
Peter Jansson, avdelningsordförande SV Jämtlands län 
Andreas Bergström, vice vd Fores 
Lena Reyier, kommunala sektionen  
13. Konsten att nå resultat  
Den svenska skolan är bättre än vad den allmänna debatten ofta ger sken av 
samtidigt finns utmaningar och elevernas resultat behöver förbättras. En 
avgörande faktor för elevers framgång är läraren men bristen på behöriga lärare 
är på många håll stor. Lösningarna handlar inte om ökad centralisering eller 
förändring av huvudmannaskap, istället behövs bättre styrning, gemensamt 
ansvarstagande och långsiktighet. På seminariet samtalar vi om vad huvudmän 
och skolor kan börja arbeta med här och nu genom att ta vara på den kunskap 
och erfarenhet som finns. 
Deltagare:  
Emma Lind, strateg arbetsmarknads-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad 
Ida Karlberg-Gidlund Verksamhetschef Teach for Sweden,  
Ulrika Carlsson, Centerpartiets skolpolitiska talesperson 
Leif Andersson, BUN-ordförande Tranås 
Mari-Louise Wernersson, kommunala sektionen 
14. Rekryteringsutmaningen inom hälso- och sjukvård 
Så möter vi rekryteringsutmaningen inom vård och omsorg. Befolkningen växer 
och blir äldre, behoven av välfärd ökar och samtidigt uppnår många medarbetare 
pensionsålder de närmaste åren. Enligt SKLs beräkningar kommer det att 
behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen  



 

fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.  
I den omställningen behövs vårt ledarskap.  
Deltagare:  
Marina Olsson, personaldirektör Västra Götalandsregionen 
Cecilia Andersson, Sjukvårdsdelegationen SKL 
Delia Zadius, Deius personlig assistans 
Sofia Nilsson, kommunala sektionen 
15. Alla jobb behövs 
Hur når vi en arbetsmarknad för alla? Genom sänkta kostnader för företagen, en 
utbyggd tjänstesektor och fler enkla jobb utan krav på längre utbildning till 
exempel. Vilka subventionerade anställningsformer behövs och hur vässar vi 
matchningen på arbetsmarknaden?  
Deltagare:  
Monica Lingegård, vd Samhall 
Mattias Andersson, Småföretagarna 
Aphram Melki, kommunala sektionen 
16. Gott företagsklimat ger framtidstro 
Ett gott företagsklimat är avgörande för många kommuners välmående. Vad är 
det då politiker kan göra för att förbättra klimatet och vad kännetecknar de 
kommuner som ligger högt Svenskt Näringslivs ranking? Vi samtalar om hur 
kommuner kan verka för ett bättre företagsklimat med mindre regelkrångel och 
större lönsamhet.  
Deltagare: 
Christer Östlund, Svenskt Näringsliv 
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna 
Annette Riesbeck, KSO Rättvik 
Madelaine Jakobsson, KSO Nordmaling 
Per Schöldberg, kommunala sektionen 
17. Vägar och järnvägar – en infrastruktur i hela landet 
En diskussion om processen efter beslutet om infrastrukturpropositionen fram till 
regeringens beslut om nationell åtgärdsplan samt Centerpartiets 
ställningstaganden och fokus för att utveckla en infrastruktur för hela landet.  
Deltagare:  
Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur 
Tobias Bernhardsson, kommunala sektionen 


