Hållbar utveckling, ledarskap, tillit och kreativa lösningar

Den 2 december arrangeras årets upplaga av utvecklingsdagen Att leda in i
framtiden. Region Hallands lokala nämnder välkomnar dig till en dag där vi
tar del av kunskap, erfarenheter och utforskar lösningar tillsammans.

08.30 Kaffe serveras
09.00 Välkomna
09.10-10.00 Hållbart ledarskap börjar med dig själv!
Pascal Tshibanda, kommundirektör Vänersborgs kommun
Hur kan hållbart samhällsledarskap och storytelling användas för att främja
mångfald och inkludering?
Pascal har en master i hållbar utveckling från Ashright Buisness School och en
forskarutbildning från University of Bedfordshire i Storbritannien. Han har arbetat
i olika ledande positioner i den offentliga sektorn.
10.00-10.30 Kaffepaus
10.30-11.20 Tillitsbaserad styrning – vad tjänar vi på det?
Carina Johansson, kommunstyrelsens ordförande Gislaveds kommun
Hur gynnas en organisation och invånarna av ökad tillit till medarbetare?
Gislaveds kommun delar med sig av sina erfarenheter av att styra och leda en
organisation genom horisontell och tillitsbaserad styrning. Gislaveds kommun har
sedan 2017 arbetat med att balansera behovet av politisk kontroll med förtroende
och insikt om medarbetarnas verksamhetsnära erfarenheter och kunskap.
11.20-12.10 Kollektivt ledarskap för komplexa frågeställningar
Kristian Stålne, universitetslektor och forskare Malmö universitet
Vilket ledarskap krävs för att hantera komplexa samhällsfrågor och vem är ledare?
Vilken samsyn om ledarskapet behövs för att gynna samverkan och utveckling?
Kristian har sedan 2009 forskat och undervisat i vuxenutvecklingspsykologi. Han
är en prisbelönt universitetslärare som studerar vilken påverkan personligt och
kollektivt ledarskap har på samhället.
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12.10-13.10 Lunch
13.10-14.10 Behöver vi människor ”en knuff i rätt riktning”?
Evelina Gunnarsson, beteendeekonom Ramboll Management Consulting
Forskning inom beteendeekonomi har visat att vi människor inte alltid är rationella.
Våra goda intentioner och beteenden stämmer därför inte alltid överens. Vi lär oss
mer om begreppet nudging och hur vi kan skapa en mer inkluderande arbetsplats.
Evelina är en av de ledande nudgingexperterna i Sverige. Hon är en erfaren
föreläsare och workshopledare, vars spetskompetens är att ta fram insatser som
syftar till att ändra beteenden.
14.10-14.30 Kaffepaus
14.30-15.30 Från ord till handling – att tala är silver, att göra är guld!
Tobias Degsell, kreativitetsexpert Combiner
Världen var inte bättre förr! Ny teknik är bra, men inte svaret på allt. Samhället
behöver fler människor som kan vara med och skapa framtiden, fler människor
som vill använda sin kreativitet. Hur kan vi locka fram vår kreativitet?
Tobias är expert på kreativitet och lärande. Sedan 2010 reser han världen runt för
att hjälpa organisationer och företag att vara mer kreativa och agera nyskapande.
15.30-16.00 Panelsamtal
16.00 Avslut
MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till dig som arbetar med samhällsutveckling inom offentlig eller
ideell sektor, oavsett om du är tjänsteperson, politiker, chef eller medarbetare.
DATUM OCH TID: den 2 december 2019, 9.00-16.00
PLATS: Falkenberg Strandbad, Havsbadsallén 2A 311 42 Falkenberg
PRIS: 500 kronor exkl. moms
Anmäl dig här senast 28 oktober 2019.
Anmälan är bindande från 18 november. Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag.
Frågor om anmälan besvaras av Anna Hedin, Anna.Hedin@regionhalland.se
Frågor om innehåll besvaras av Agneta Sjögren, Agneta.Bylander-Sjogren@regionhalland.se

