
Riksorganisationen för
idéburen vård och social omsorg

Extra stort
medlemsmöte

INBJUDAN
26–27 oktober

Det är hög tid att civilsamhällets och den idéburna 
välfärdens aktörer inom vård och omsorg träffas 
inom sektorn i lite större skara. Därför bjuder vi 
gemensamt in till stort medlemsmöte i Falköping 
den 26–27 oktober.

Välkommen!

Det blir intressanta föreläsningar, fördjupande seminarier och middag 
med prisutdelning. Men också tid att träffa och samtala med idéburna 
kollegor från hela Sverige. Vi bor och konfererar på Hotell Falköping 
och äter middag på anrika Kurorten Mösseberg.

Ur programmet
 Välfärdsutredningen – snart är 

den klar, vi får direktrapport 
 Eftertraktad som bra arbets-

givare – flera seminarier
 Finansiering vid start och ex-

pansion – forskning och tips

 Upphandlingar, IOP – hör det 
senaste och hetaste
 Kommunikation med omvärlden  

– varumärke, digitala kanaler, nåt 
för idéburna?

Antalet platser är begränsat – så anmäl dig och dina medarbetare redan  
nu för att försäkra dig om en plats. Pris endast 895:-/person inkl middag
(del i dubbelrum). Anmäl dig via: 
www.arbetsgivaralliansen.se/anmalan-konferens-falkoping/

Vi delar
ut pris till

Bästa idéburna  
samhällsförbättraren  

2016



Några av våra talare
26–27 oktober

Emil Jensen 
Artist

När samhällsklimatet hårdnar och kallnar, kontrar 
Emil med att sprida ännu mer mänsklig värme med 
sin helt egna blandning av musik, lyrik och komik. 

Inger Ek
Generaldirektrör, Upphandlingsmyndigheten

Inger kommer att tala om offentlig upphandling och 
den idéburna sektorn.

Johan Höök
Huvudsekreterare, jurist och kommunal-
lagsexpert, Välfärdsutredningen 

Johan kommer att ge oss en direktrapport från 
välfärdsutredningen.

Marika Markovits 
Direktor, Stockholm Stadsmission

Marika kommer leda ett seminariepass om  
varumärkesbyggande och profilering.

Mats Jutterström  
Forskare vid Score 
(Stockholms universitet, Handelshögskolan 
och Ersta Sköndal högskola)

Mats kommer att prata om idéburen sektors finans-
iering vid start och expansion.

Anna Felländer (Prel)

Digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

Anna har bl.a. skrivit om delningsekonomi, ”Sharing 
economy”.

Tove Lifvendahl (Prel)

Politisk chefredaktör, SvD 

Tove är författare till boken ”Att ge: samtal med 
svenska filantroper”. 



PROGRAM (prel)
26–27 oktober

Onsdag
11.30 Registering  

12.00 Lunch  

13.00–17.30 Plenum – Idéburen sektors finansiering vid start  
 och expansion, Mats Jutterström, forskare vid Score,   
 samt panel, Ulf Thörnevik, VD, Blomsterfonden,  
 Emma Simonsson Vento, verksamhetschef, Gyllenkroken 

  Tema A1: Arbetsmiljö, nya föreskrifter – konsten att  
 bli en bättre arbetsgivare – Kerstin Wrisemo, KFO/  
 Arbetsgivaralliansen

 Tema B1:  Nyheter inom IOP och upphandling  

 Tema C1: Kommunikation, omvärld och profilering  
 med Marika Markovits, direktor, om Stockholm    
 Stadsmissions varumärkesstrategi

 Kaffe/fika  

 Tema A2: Arbetsrätt, göra rätt – att tänka på för    
 arbetsgivarrollen – Sven Rosqvist, KFO/Arbets-   
 givaralliansen  

 Tema B2: Starkare sektor – hur hitta finansiering   
 och kapital för idéburna inom vård och omsorg?   

 Tema C2: Lyft din externa kommunikation 1  
 (för medlemmar med små kommunikationsresurser)

 Plenum – Emil Jensen delar med sig av sin musik,   
 lyrik och komik.

 19.00– Middag med galej och prisutdelning 
 

Torsdag
  
08.30 Plenum – Prisföreläsning

 Plenum –Välfärdsutredningen med Johan Höök

 Tema A3: Har dina anställda råd att gå i pension?  
 – Jesper Neuhaus, KFO/Arbetsgivaralliansen 
 Tema B3: ”Så får du kommunala kontrakt” 
 Om LOU och IOP  
 Tema C3: Lyft din externa kommunikation 2  
 (för medlemmar som vill ut i digitala kanaler) 

 Plenum – Upphandlingsmyndighetens GD  
 Inger Ek frågas ut.   

12.00 Avslutning, lunch och hemfärd 

Plenum = gemensamt seminarium

Tema = valbara gruppseminarier, parallella

 A    Arbetsgivarfrågor

 B    Upphandlingsfrågor, IOP, forskning mm

 C    Kommunikation och PR


