
Registrering, kaffe och smörgås

Välkomna 
Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande  
Haninge och Harry Bouveng, kommunstyrelsens  
ordförande Nynäshamn

Block 1 – Kunskap
 • Scenarier för framtidens ekonomi 
  Gunnar Wetterberg, gästföreläsare

 • Näringslivsanalys för Södertörn 
  Näringslivscheferna från  
  Södertörnskommunerna

 • Framtidens resor och transporter på Södertörn  
  Helene Olofsson, trafikstrateg Haninge och  
  Lars Olson, planeringschef Botkyrka

Bensträckare

Block 2 

 • Inledning om vikten av ett gemensamt  
  utvecklingsprogram
  Representanter från Södertörnskommunernas  
  kommunstyrelseordföranden
 • ”Heta stolen” om utvecklingsprogrammet och  
  det gemensamma arbetet
  Camilla Broo, kommundirektör Huddinge och  
  Stefan Hollmark, kommundirektör Tyresö, m fl

Block 3 – Dialog om utvecklings- 
programmet - gruppdiskussioner

 • ”Vad behöver vi göra tillsammans för att  
  uppnå vision och mål i Södertörns- 
  kommunernas utvecklingsprogram 2035?”

Nästa steg och tack för dagen 
Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande  
Haninge och Harry Bouveng, kommun- 
styrelsens ordförande Nynäshamn

Lunchbuffé och kaffe

PROGRAM

Gunnar Wetterberg om scenarier 
för framtidens ekonomi
Gunnar är en välkänd historiker, författare och 
aktiv debattör inom samhälls- 
ekonomi. Han har bland  
annat arbetat som  
långtidsutredare på  
Finansdepartementet  
och direktör på  
Svenska Kommun- 
förbundet. Nu är han  
verksam som före- 
läsare och författare.

Södertörn växer. 2019 blir vi 500 000  
invånare. Samarbetet över kommun-
gränserna blir därmed allt viktigare –  
och vi ser redan nu hur samarbetet  
mellan Södertörnskommunerna bär 
frukt. För att bygga vidare på den  
positiva utvecklingen sjösätter vi nu 
Södertörnskommunernas nya utveck-
lingsprogram 2035. Varmt välkommen 
du som är medlem i något av våra fyra 
prioriterade nätverk, högre tjänsteman 
eller politiker i Södertörnskommunerna 
eller fått personlig inbjudan av din chef.

Anmäl dig på huddinge.se/
sodertornskonferensen2019
Sista anmälningsdag 2/9

V Ä R D K O M M U N E R :  H A N I N G E  O C H  N Y N Ä S H A M N

EXKLUSIV PERSONLIG INBJUDAN TILL

SÖDERTÖRNSKONFERENSEN 
TISDAG 24 SEPTEMBER KL 8.30–13.00  
HOTEL WINN, RUDSJÖTERRASSEN 3, HANDEN

GÄSTFÖRELÄSARE
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