
Södertörnskonferensen 7 september 2017

Kompetensförsörjning - förhållningssätt, generella utmaningar för kommuner  
och konkreta möjligheter på Södertörn

Plats: Vidbynäs Gård & Konferens i Nykvarn

Tid: Torsdagen den 7 september kl. 08.30-15.00

Varför är det viktigt med kompetensförsörjning? Hur kan arbetet med kompetensförsörj-
ning organiseras i kommuner utifrån olika strategiska val? Vilka behov och utmaningar 
kan vi se på Södertörn och hur tar vi tillvara på de möjligheter som fi nns? 

Årets sprängkraftiga tema är kompetensförsörjning. Ett område som alla kommuner i Sverige är 
beroende av att lyckas med för att nå de utsatta mål verksamheterna har. Så vad krävs för att lyckas 
och hur kan vi på Södertörn arbeta strategiskt inom detta område? Dessa frågor står i fokus under 
Södertörnskonferensen 2017.

Moderator och inspiratör under konferensen är Yamina Enedahl: licenserad mental tränare och 
Sveriges första världsrekordhållare i fridykning, en äventyrare som gillar att dyka ner i själens 
mysterium, utforska tankens kraft och livets möjligheter. Presentatörer vi träffar under dagen är 
Magnus Anttila: konsult, expert och författare inom ämnet kompetensförsörjning, som ger oss 
sin bild av hur organisationer bör se på kompetensförsörjning och ett konkret förslag på arbetssätt. 
Petra Smedjeback: HR-specialist, Malmö stad, som delger oss de arbetssätt som hjälpt Malmö att 
lyckas med sitt strategiska målarbete inom kompetensförsörjning. Lars-Ove Brander: projektledare 
på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inom avdelningen för arbetsgivarpolitik som ger oss en 
nulägesbild av rekryteringsbehovet i Sverige och lyfter framtidens utmaningar.

Konferensen syftar till att ge inspiration till fortsatt internt arbete såväl som konkreta idéer till 
Södertörnssamarbeten inom området kompetensförsörjning. Målet med dagen är att vi ifrån 
Vidbynäs Gård tar med oss en uppdaterad och gemensam bild av behov, utmaningar och möjligheter 
kring kompetensförsörjning på Södertörn. 

Interaktion mellan konferensens deltagare blir ett återkommande inslag under dagen och kommer att 
ske både via Södertörnsappen och genom konkreta uppgifter i två workshops. 

Anmälan görs till: sofi a.gyllensward@sodertalje.se senast torsdagen den 24 augusti.
Ange er kommuns utvalda politiker och tjänstemän (4 + 4) och glöm inte meddela ev. specialkost.

Varmt välkomna till en spännande konferens på Vidbynäs Gård i Nykvarn!
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Södertörnskonferensen 2017

Kompetensförsörjning
- Förhållningssätt, generella utmaningar för kommuner och konkreta möjligheter på Södertörn

Registrering, kaffe och smörgås

Välkomna!
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
Moderator: Yamina Enedahl

Kompetensförsörjning - bemanningsproblematik eller ledarutmaning?
Magnus Anttila, konsult, expert och författare inom ämnet kompetensförsörjning

Kaffe och fruktpaus

Workshop 1: Vilka utmaningar ser vi på Södertörn och hur kan vi samverka?
Grupparbete och diskussioner med Yamina och Magnus

Lunch

Vad är framgångsreceptet för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stad?
Petra Smedjeback, HR-specialist kompetensförsörjning, Stadskontoret Malmö stad

Bemanningsutmaningen
Lars-Ove Brander, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger en nulägesanalys 
över kommuners rekryteringsbehov och framtidens utmaningar. Via Södertörnsappen: 
kartläggning över rekryteringsbehovet på Södertörn

Workshop 2: Vilka förutsättningar krävs för ett lyckat samarbete inom 
Kompetensförsörjning och hur skapar vi dem? 
Grupparbete och diskussioner med Yamina

Summering och avslut
Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun 

Slut

08.30 - 08.55

09.00 - 09.25

09.25 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.50

14.50 - 15.00

15.00 

Plats: Vidbynäs Gård & Konferens i Nykvarn
Tid: Torsdagen den 7 september kl. 08.30-15.00

Program
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Under konferensen sker en del interaktion via 
Södertörnsappen, du hittar den i din App Store!

Ange eventkod: kompetens


