
Välkommen till

Kommunforskningsprogrammets 
årliga konferens 13–14 okt i Strömstad!
Under våren och hösten har arbetet med tema-
studierna börjat ta form. På konferensen i Strömstad 
kommer vi att presentera och diskutera resultat från 
hittills genomförda aktiviteter inom temastudierna. 
Syftet med konferensen är att informera om forsk-
ningsarbetet och involvera deltagarna för att få im-
pulser inför det fortsatta arbetet.

Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med andra 
deltagande kommuner och ta del av deras fram-
gångskoncept.

Vi utlovar två intensiva, inspirerande och givande 
dagar.

Program den 13 oktober
12.00 Ankomst och lunch på Laholmen hotell, 
  Strömstad

13.00  Välkommen! 

13.30 Presentation av genomförda aktiviteter och 
  resultat från temastudierna

14.45 Kaffe

15.00 Fortsättning presentation av temastudierna

15.45 Workshops med djupare redogörelse och 
  diskussion kring resultat från temastudierna

17.00 Samling för gemensam aktivitet med 
  efterföljande middag

Program den 14 oktober 
08.30 Summering av första dagens diskussioner

09.00 Fortsättning workshops

10.00 Kaffe

10.30 Avslutande summering. Hur går vi vidare?

12.00  Lunch 

13.00 Slut

Deltagande kommuner i det nationella 
kommunforskningsprogrammet 
2011-08-23

Ale
Alingsås
Askersund
Borås
Boxholm
Eskilstuna
Finspång
Göteborg
Härryda
Järfälla
Kinda
Kristianstad
Kumla
Lerum
Lidköping
Linköping
Ljusnarsberg
Lomma
Luleå
Lund
Malmö
Mark
Mjölby

Munkedal
Osby
Piteå
Sjöbo
Skövde
Sotenäs
Stockholm
Strömstad
Svalöv
Svenljunga
Söderköping
Tanum
Tranemo
Tranås
Ulricehamn
Valdermarsvik
Vara
Vellinge
Vimmerby
Västervik
Västerås
Ydre

Målgrupp Företrädare för politisk ledning, opposi-
tion samt förvaltning i alla deltagande kommuner

Plats Laholmen hotell, 452 30 Strömstad

Tid Från kl.12 den 13 oktober till kl.13 den 14 oktober

Avgift 2 300 kr per deltagare. OBS! Kost och logi 
den 13–14 oktober ingår.

Anmälan Maila till sofia.rasmusson@ kfi.se eller ring 
031-786 59 00.  Vid behov av specialkost, vänligen med-
dela oss i samband med anmälan. Sista anmälningsdag 
är den 16 september. OBS! Anmälan är bindande.

Välkommen!
Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet

Forskarskolan för offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) vid Örebro universitet

Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid Stockholms universitet

Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet

Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet


