Kommundirektörsföreningen i Sverige
Protokoll fört vid telefonsammanträde onsdag 14 januari 2004 (protokoll nr 8)
Deltagare;

Anna Sandborgh (ordf)
Ulf Bergh
Peter Gavelin
Bengt Marsh (sekr)
Frånvarande Inger Nilsson
Monica Flodström
Elisabeth Särenfors
Lasse Järvsén
1 Kommundirektörsföreningens vårkonferens och årsmöte 18 – 19 mars 2004
Styrelsen har tidigare – 27 november 2003 - sammanträffat med Kommunförbundets VD
Evert Lindholm för att diskutera den gemensamma konferensen med landets kommunchefer
18-19 mars 2004. Ordföranden Anna Sandborgh redovisar nu ett förslag till programinnehåll
från Kommunförbundet.
När det gäller programinnehållet innebär överenskommelsen i likhet med tidigare att
Kommunförbundet tar ansvar för dag 1 medan föreningen svarar för dag 2. Innehållet blir för
dag 1 Ansvarsutredningens delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar välfärd” med
kommitténs ordförande landshövding Mats Svegfors som inledare. Efter inledningen följer
gemensam diskussion kring konsekvenserna av utredningsförslaget för kommunerna (i den
mån det kan komma bli några konsekvenser av detta idébetänkande). Kommunförbundet har
därefter föreslagit en information kring ”förbundsfrågan”, dvs mål och uppgifter för det
sammanlagda förbundet och den medlemsdialog Kommunförbundet haft med kommunerna
under hösten 2003. Slutligen har Kommunförbundet föreslagit en redovisning av projektet
”Välfärdens finansiering” som Kommunförbundet bedrivit.
Kommunförbundet inbjuder därefter till gemensam buffé med landstingsdirektörerna som är
sammankallade till överläggningar vid samma tillfälle. Styrelsen accepterade arrangemanget.
Dag 2 – som föreningen själv svarar för – bör inledas med en diskussion kring formerna för
samarbetet mellan Kommundirektörsföreningen och Svenska Kommunförbundet (i den mån
det inte är möjligt hinna med denna punkt också dag 1 vilket styrelsen bedömdes som mindre
realistiskt). Under resten av förmiddagen diskuterades alternativa teman ”Utveckling av
kommuners attraktionskraft” (med föreläsare från KTH) med erfarenhet från
Kommunförbundets ledningsprogram ”Urban management” eller ”Ledning och styrning av
kommuner” (där erfarenhet/föreläsare kunde hämtas från motsvarande ledningsprogram inom
Kommunförbundet. Uppdrogs åt Anna att inhämta erfarenheter genom bl a
Kommunförbundet och i första hand söka få föreläsare till den förstnämnda programpunkten
men om detta inte var möjligt kunna engagera föreläsare från det andra programområdet.
Utöver denna programpunkt skall också finnas tid för föreningens årsmöte.
Uppdrogs också åt Anna att snarast få ut programförslaget till landets kommunchefer via mail
som en förberedande signal före slutlig inbjudan med definitivt program.
Styrelsen bestämde avhålla styrelsesammanträde onsdagen den 17 mars på kvällen på det
konferenshotell där vårkonferensen avhålles.

2 Medlemsvärvning
Ulf mailar ut fördelningen av ansvarsområden (län) till styrelsen för fortsatt – och förnyad medlemsvärvning med tanke på nytt år och nya befattningshavare på kommunchefstjänsterna.
3 Höstkonferensen 2003
Kommunförbundets konferensbyrå har ännu inte redovisat det ekonomiska resultatet för
höstkonferensen för Kommundirektörsföreningen.
4 Styrelsemöte med Evert Lindholm 5 februari 2004
Styrelsen har tidigare överenskommit med Evert Lindholm om en träff den 5 februari kl 08.00
för att diskutera gemensamma frågor mellan föreningen och Kommunförbundet och slutligen
fastställa ansvar och arbetsfördelning under vårkonferensen. Efter viss diskussion beslöt
styrelsen stå fast vid träffen där de styrelseledamöter som så kan deltar – och då även vid ett
förberedande möte kvällen den 4 februari. Anna mailar ut plats för sammanträffandet med
styrelsen. Träffen med Lindholm blir på Kommunförbundet. Den som har synpunkter eller
förslag till punkter att ta upp med Lindholm mailar dessa till Anna.
5 Aktuell medlemslista
Med tanke på att styrelsen för varje ny medlem skall besluta om godkännande av inträde i
föreningen behöver vi en aktuell medlemslista. Inger ombedes ta fram en sådan som kan
skickas till Bengt som lyfter in de som anges som nya i kommande protokoll.
6 Valberedningens arbete
Anna påminner valberedningen om dess ansvar inför kommande årsmöte.
Vid protokollet
Bengt Marsh
Justeras
Anna Sandborgh

