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HORISONTELLA POLITIKOMRÅDEN

Strateger, perspektivträngsel och förvaltningskrockar
Tematiserad nätverksträff för strateger som arbetar med tvärgående frågor
Nätverket för kommunala folkhälsosamordnare har framfört önskemål om regionalt stöd för att under 2019 fokusera
på Samverkan för ett socialt hållbart Skåne. Många står inför utmaningen att få olika styrdokument och perspektiv att
samverka (och inte motverka).
•
•
•

Hur kan vi gå från perspektivträngsel till perspektivumgänge?
Hur kan olika tvärgående frågor och perspektiv ha bäring på varandra?
Hur kan vi skapa ett gemensamt ramverk för ett socialt hållbart samhälle?

En arbetsgrupp med representanter från Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och ett par
kommuner, har diskuterat och planerat rubricerad nätverksträff och nu går vi ut med en bred inbjudan. Vi hoppas att ni
”krokar arm” med berörda och intresserade kolleger och anmäler flera medarbetare från er kommun till dagen.

PROGRAM

VÄLKOMNA!

9:30 Välkomna

Datum:

9:40 Föreläsning om tvärsektoriell styrning,
perspektivträngsel och dilemman som uppstår
när man ska jobba med perspektivintegrering.

Tid:

Föreläsare är Petra Svensson, post doc på Centrum för
Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet.
Föreläsningen bygger på en avhandling om tvärsektoriellt strategiskt arbete, skriven av Petra Svensson.

12:00 Lunch
13:00 Workshop, kring teman (inklusive fika):
1.
2.
3.
4.

Skillnader mellan perspektivträngsel och perspektivkrockar?
Är företeelsen/förekomsten perspektivträngsel en
risk eller en möjlighet i vårt externa förändringsarbete? Varför?
Kan det se olika ut för olika typer av förändringsarbeten och/eller för olika sakområden? Vad beror
det i så fall på?
Vilka förutsättningar krävs för chefsskap och
ledarskap i verksamheter med hög grad av
komplexitet – det vill säga att leva i kontinuerlig
perspektivträngsel, som grundtillstånd. Är styrning
möjlig, eller vilken styrning är möjlig? ”

15:30 Tankar från dagen och hur vi går vidare
16:00 Avslut

Kommunförbundet Skåne

Måndagen den 20 maj 2019
Klockan 9:30-16:00, vi startar med fika klockan 9:00

Plats:

Sankt Gertrud konferens

Adress:

Östergatan 7B i Malmö

Karta:

https://goo.gl/maps/DWmc7yY4skr

Målgrupp:

Strateger och samordnare som arbetar med tvärgående
frågor

Kostnad:

Nätverksträffen erbjuds kostnadsfritt
(fika och lunch ingår)

Anmälan:

Anmäl ditt deltagande och eventuella kostönskemål via
länk till Länsstyrelsen senast den 9 maj 2019.
OBS! Begränsat antal platser.

Frågor om dagen?

Kontakta Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne via
e-post: ingela.sjoberg@kfsk.se

Frågor om anmälan?

Kontakta Eva-Lena Juhlin Rydbo, Länsstyrelsen Skåne via
e-post: eva-lena.julin.rydbo@lansstyrelsen.se

