
 

ÅRSKONFERENS 

KALMAR 2-4 september 1997 

SE MÖJLIGHETERNA! 
från mental lågkonjunktur 
till kommunal framtidstro 

Programmet som följer är sådant det såg ut vid inbjudan summaren 1997.   
Sena ändringar kan ha kommit till därefter. 

 
 Program tisdag den 2 september  

19.00 Se Kalmar till fots   
Vi tar en promenad till slottet och beser på vägen en del av Kalmars 
sevärdheter på Kvarnholmen och i Gamla Stan  

20.00 Kommunens middag på Kalmar slott   
Erik den XIV:s buffé. Ksp-spexet "Maggan och den statistiska unionsfejden".  
Därefter dans. 

 Program onsdag den 3 september  

7.45 Registrering   
Kalmarsalen Konsert &. Kongress, Romanhallen 

8.30 Välkomstord   
Britta Ström, KSP:s ordförande 

 Kalmar Nordens Huvudstad 1997  

8.45 Kalmar och Östersjöfrågorna  
Anders Engström, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar, ordförande i 
Union of the Baltic Cities 
 
Det framväxande regionala samarbetet i södra Sverig e  
Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande, Kalmar, ordförande i SydSam, 
ordförande i svenska delegationen för EU:s regionala kommitté 

9.45  Kaffe  

 Arbete och tillväxt  

10.15 Så kan kommunerna främja tillväxt och sysselsättnin g  
Kjell Olof Feldt, riksbanksfullmäktiges ordförande, f d finansminister  
Tord Tannenberg, direktör, Stockholms Handelskammare 

11.15 Valdemarsvik - ett exempel 
Kommunalrådet Lena Ek presenterar hur Valdemarsvik arbetar för att främja 
tillväxt och sysselsättning 

11.35 Paneldebatt kring "Arbete och tillväxt"  

12.15 Lunch  

 Det mångkulturella samhället  



13.45 Hur kan kommunerna låta de mångkulturella värdena b li till en 
tillgång?   
Stina Fransson, verkställande direktör för Gårdstensbostäder i Göteborg  
Karl-Olof Arnstberg, professor i etnologi, Stockholm  
Alexandra Pascalidou, programledare för TV-programmet Mosaik 

14.45 Paneldebatt kring "Det mångkulturella samhället"  

15.30 Kaffe  

 Summering av dagens föreläsningar och debatt  

16.00 Regeringens syn på behovet av en kommunal utvecklin gspolitik   
Lars G Linder, sakkunnig på Inrikesdepartementet 

 Kvällsaktiviteter   

17.45 Resa med buss till Orrefors Glasbruk.   
Vi gör först en avstickare över Ölandsbron, innan vi kör mot Orrefors. I 
Kristallshopen i Orrefors kan du handla glas och kristall billigt. 

19.45 Föreningens afton "Hyttsill" i Orrefors   
I bruset och värmen från glasugnen i Orrefors serveras hyttsill. Vi blåser och 
graverar vårt eget glas. Underhållning 

 Program - torsdag 4 september  

8.30 Föreningens årsmöte   

 Återspegling av föregående dag  

9.30 Kan kommunal kompetens och samverkan skapa lokal ut veckling?   
Benny Hjern, professor i implementationsforskning, Jönköping 

10.15 Kaffe  

 Parallella seminarier, ledda av ksp:s arbetsgrupper  

10.45 Ny verklighet  
Statistik som beskriver den nya verkligheten - hur kan den se ut? 

 Nya problem  
Arbetslöshetens kostnader - hur stora är de och hur kan de omvandlas till 
samhällsnyttiga insatser? 

 Nya resurser  
Lokala utvecklingsprogram, som tar utgångspunkt i mångkulturella goda 
exempel. 

12.00 Lunch  

13.30 Nya styrmodeller  
Regionala självstyrelseförsök - de första erfarenheterna 

 Nya instrument  
Att arbeta med visioner och strategier för kommunal utveckling 

 Slutreflexioner - Hur påverkas vår yrkesroll?  

14.45 Ett etiskt förhållningssätt   
Kenneth Ritzén, religionshistoriker, Falun  
 
Ett professionellt förhållningssätt   
Representanter för ksp:s styrelse 

15.45 Avslutning Kaffe   

 


