
Välkommen till Centerpartiet Kommundagar 
2-3 februari 2018!
Snart är det åter dags för Centerpartiets kommundagar, vårt största årliga 
arrangemang för ledande kommun-, region- och landstingspolitiker.  Kommundagarna 
sker på Clarion Hotel Arlanda Airport och programmet är fullspäckat.

Kommundagarna är det naturliga startskottet på valrörelsen 2018 och ett ypperligt 
tillfälle att hämta inspiration och kunskap för att bli bättre rustade för gemensam 
valseger den 9 september.

Sverige behöver ett nytt ledarskap, och det kommer byggas genom starka företrädare 
på lokal och regional nivå med tydliga mandat att förvalta. Sverige behöver närodlad 
politik på alla nivåer och din insats är viktig. Som centerpartister har vi ett ansvar att 
stå upp när mörka krafter blåser, vi vet att det är välfärd per krona som är viktigt, 
inte vem som utför den. Vi behöver en klimatpolitik som förenar tillväxt med miljö-
ansvar och främjar innovationer och moderna lösningar och vi måste tillsammans 
arbeta för ökad trygghet i hela landet.  Under kommundagarna får vi möjlighet att 
diskutera och utbyta erfarenheter, konkreta verktyg och idéer.
  
Det är med glädje vi välkomnar er till kommundagarna 2018!

Med vänliga hälsningar Mari-Louise Wernersson ordförande, kommunala sektionen. 

Program
Fredag 2 februari
10.00  Kommundagarna öppnas, Mari-Louise Wernersson ordförande 
  kommunala sektionen

10.10  Tal av partiordförande Annie Lööf

10.45  CIS

10.50  Introduktion till seminarierna

11.00  Seminarieomgång 1

12.30  Lunch och mingel bland utställarna

14.00  Seminarieomgång 2

16.00  Mål och motivation- Aron Andersson
  Äventyraren och idrottaren Aron Andersson är den förste person i rullstol  
  som bestigit Kebnekaise. Han har även bestigit Kilimanjaro och simmat  
  över Ålands hav. Aron pratar utifrån en stark laganda och positiv mental  
  inställning om mål och motivation och konsten att njuta under vägen fram  
  till målet. 

17.00  Paus

18.30  Mingel och fördrink

19.00  Middag

01.00  Slut för kvällen



Lördag 3 februari
08.30  Kommunikation och kampanj

09.30  Kaffe

10.00  Seminarieomgång 3

11.15  Seminarieomgång 4

12.30  Valvinst 2018!
  Anders W Jonsson, vice partiordförande

 

Seminarier
Fredag
1. Vårt vatten – en av de stora miljöutmaningarna

2. Klarar kommuner och landsting välfärden?

3. Tryggare barn och unga

4. Öppenhet och integration – så utvecklar vi Sverige

5. Närmare vård – hur utvecklar vi primärvården?

6. En friare vardag – ett samtal om LSS och assistans

7. Stoppa klyvningen av Sverige – ett företagsklimat i världsklass

8. Trygghet i hela landet- Polis och rättssäkerhet

9. Valfrihet i välfärden

Lördag 
10. Miljöansvar och grön tillväxt – vägen till ett hållbart samhälle

11. Trygghet i hela landet-  Hälsa och sjukvård

12. Trygghet i vardagen

13. Låt inte Sverige klyvas

14. En ansvarsfull internationell agenda på lokal nivå

15. Valvinst 2018 – Målgrupper och röstmål

16. Valvinst 2018 – Så når du dina väljare

 17. Förhandlingar efter valet, förhandlingsteknik samt mandatberäkning

18. Nytt ledarskap för Sverige i en lokal kontext



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

Plats
Kommundagarna genomförs på Clarion Hotell Arlanda

Anmälan
Anmälan sker senast den 14 januari via länken: http://axacoair.com/go?CAOhZEMC

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

Gruppledarträff
Den 1 februari genomförs en träff 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 gruppledar-
träffen 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 1 februari klockan 17:30- 19:00 genomförs träffar för miljö-, landsbygd-, trans-
port och infrastruktur-, senior- och utbildningsnätverket samt nätverket för politiska 
sekreterare. Kulturnätverkets träff sker 17.15- 19.15.

Anmälan till nätverksträffarna sker också via anmälningsformuläret för kommunda-
garna. Mer information om nätverksträffarna kommer att finnas på Kommundagarnas 
sida på Connect.

Kvinnomaktsmingel
På torsdag kväll klockan 20.00-22.00 anordnar Centerkvinnorna kvinnomakts-
mingel. Se separat inbjudan från Centerkvinnorna. Anmälan görs via deltagaranmälan 
till Kommundagarna.

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


