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Program
08.30
09.00

Samling med kaffe och smörgås
Välkomna!
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun, Patrik Isestad och
moderator Anders Haglund.

09.10

För att lyckas måste vi förstå våra elever!
Vilka nyckeltal är relevanta för styrning av skolan och hur kompenserar vi
för de elever som har sämst förutsättningar att komma in på gymnasiet?
Ta del av intressanta forskningsresultat och statistik, samt exempel på hur
Haninge använder dem.
Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef, Haninge kommun
Kan vi få fler Södertörnselever att ta gymnasieexamen på tre år?
Ett samtal om vad kommunerna och framförallt elevernas hemkommuner
kan göra för att korta ner tiden i gymnasiet?
Lena Henlöv, ledningsstrateg och Heléne Rådbrink, verksamhetschef, gymnasiet, Södertälje kommun

10.40

Paus & mingel
Frukt och vatten serveras

11.10

Främja levnadsvillkoren för barn i ekonomiskt utsatta familjer
En jämförelse mellan Södertörnskommunerna.
Anna-Karin Sandén, utvecklingsledare, Huddinge kommun, Sofia Lidén, enhetschef, ekonomiskt bistånd, Tyresö kommun samt Melisa Dzanic, kvalitetsledare, ekonomiskt bistånd, Botkyrka kommun.

11.45

Gemensam lunch

12.45

Utmaningen att matcha kostnaderna mot de nya statliga ersättningsnivåerna för placering av ensamkommande
Så arbetar Södertörnskommunerna.
Joacim Heimersson, utvecklingsledare, Huddinge kommun och Karl Lindgren, enhetschef, familjeenheten, Salems kommun.

13.20

Bosättning – en viktig del av inkluderingen av nyanlända
Hur gör kommunerna och hur ser de goda exemplen ut?
Carin Larsson, strateg, etablering Södertörn och Susanne Hedlund, flyktingsamordnare, Botkyrka kommun

14.00

Paus & mingel
Kaffe och kaka serveras

14.20

Lokalförsörjningsplanering – en nyckel till god hushållning
Befolkningen växer snabbt och hur säkerställer vi då att kommunernas
verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler framöver och att lokalanvändningen är effektiv så att inte ekonomin spricker? Finns det någon Best Practice i någon Södertörnskommun? Finns det kanske potential
för samarbete?
Jörn Karlsson gör ett inspel och några övriga ekonomichefer reflekterar under ledning av Anders Haglund

15.00 ca

Avslutning

