MEDLEMSDAGARNA 2018

Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första
medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i Sveriges
nyaste arbetsgivarorganisation för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar.
Var med och skapa historia!

DATUM

29-30 maj 2018

TID

Registrering från klockan 10.00 den 29 maj
Avslutas med lunch den 30 maj

PLATS

Münchenbryggeriet, Stockholm
Torkel Knutssonsgata 2

ANMÄLAN

Anmälningslänk har mailats till Pacta/KFS
medlemsföretag med inbjudan

KONTAKT

Vid frågor kontakta Yvonne Andersson

TEMA

Hållbarhet och kompetensförsörjning
för framtidens samhällsnytta

Hållbar utveckling är ständigt aktuella teman för er som medlemmar och i år fokuserar
vi extra på Agenda 2030 och en av våra gemensamma framtidsutmaningar för att skapa
långsiktigt hållbara organisationer: Kompetensförsörjning. Under medlemsdagarna har du
chansen att inspireras i uppdraget att bygga, säkerställa och utveckla framtiden för din
organisation. Förutom några av landets mest intressanta talare just nu bjuder vi på goda
exempel från våra medlemsföretag.

Dessutom får du möjlighet att lära känna din nya arbetsgivarorganisation och ta del av
hur vår nya vd och ordförande ser på framtiden. Tillsammans värnar vi om sektorn för
kommunala företag och den affärsmässiga samhällsnyttan.

GÄSTTALARE
AGENDA 2030 - Hållbar utveckling för kommunala företag
Ardalan Shekarabi, civilminister: Civilministern har ansvar för det
nationella genomförandet av Agenda 2030. I september 2015
antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med
17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN
förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling.
Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren
Attunda samt styrelseledamot i Pacta/KFS bolagsstyrelse.
Dessutom är Ida ledamot i Agenda 2030-delegationen, tillsatt av
civilministern. Ida är en prisad ledare med handlingskraft som är
normbrytande, nytänkande och visionär.

Kompetensförsörjning och ledarskap
Magdalena Gerger, vd och koncernchef för Systembolaget AB.
Magdalena har under sin internationella karriär arbetat med att
utveckla, leda och styra bolag och verksamheter inom olika
industrier och detaljhandeln.
År 2016 placerades Magdalena på sjätte plats i Veckans Affärers
lista över de 28 mäktigaste direktörerna.

Expertpanel – framtidens kompetensförsörjning
Tillsammans med Kairos Future och Ungdomsbarometern får vi i
ett panelsamtal ta del av några av våra medlemmars framgångar
och utmaningar på temat hållbarhet och kompetensförsörjning –
namnen presenteras inom kort!
Kairos Future ger oss en trendspaning om framtidens ledarskap
och Ungdomsbarometern berättar hur vi kan attrahera
kompetenser till sektorn för kommunala företag.

Så skapas Sveriges mest attraktiva arbetsplats
Torbjörn Eriksson, vd och medgrundare av Tenant & Partner som
har varit med på listan över Sveriges bästa arbetsplats i 11 år och
placerat sig i topp bland Europas bästa arbetsplatser på
Great Place to Work’s lista. Torbjörn berättar om hur vi tillsammans
kan skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Med stort
engagemang delar Torbjörn med sig av sina insikter, erfarenheter
och utmaningar från 26 års verksamhet i vd-rollen.

Moderator för dagarna är Sabinije von Gaffke – en välmeriterad
och engagerad moderator, programledare och tv-journalist såväl i
Sverige som internationellt. Sabinije var nominerad till Årets Talare
2017 i kategorin Moderator av Talarforum.

PROGRAM
29 MAJ
10.00

Registreringen öppnar.

11.00 - 12.00

Förenings- och årsstämma.

11.30 - 13.00

Lunch.

13.00 - 13.30

Välkommen till den nya arbetsgivarorganisationen!
Per Nordenstam, vd och Sylvia Michel, styrelsens ordförande.

13.30 - 14.00

Kairos Future - Trendspaning om framtidens ledarskap och organisationer.

14.00 - 14.30

Fika och möjlighet till nätverkande.

14.30 - 15.30

Magdalena Gerger - Kompetensförsörjning och ledarskap.

15.30 - 16.45

Ardalan Shekarabi och Ida Texell - Hållbarhet och Agenda 2030.

18.30

Mingel.

19.00

Middag med trevliga överraskningar under kvällen.

30 MAJ
09.00 - 10.00

Panelsamtal om framtidens kompetensförsörjning.

10.00 - 10.30

Fika och möjlighet till nätverkande.

10.30 - 11.30

Torbjörn Eriksson - Så skapas Sveriges mest attraktiva arbetsplats.

11.30 - 12.00

Avslutning.

12.00

Lunch.

Den 1 januari 2018 gick Pacta och KFS samman.
Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en ny gemensam
arbetsgivarorganisation som stärker de kommunala företagens konkurrenskraft.
Tillsammans utgör de båda organisationerna det självklara valet av
arbetsgivarorganisation som levererar bästa möjliga service till de cirka 1100
medlemsföretagen med drygt 90 000 anställda i hela landet.
Läs mer på www.kfspacta.se

