Kommundirektörsföreningen i Sverige
Protokoll fört vid sammanträde per telefon onsdag 12 maj 2004 (protokoll nr 2)
Deltagare;

Anna Sandborgh (ordf)
Ulf Bergh
Monica Flodström
Elisabeth Särenfors
Bengt Marsh (sekr)

Förhinder anmält av Peter Gavelin, Inger Nilsson och Lasse Järvsén.
1 Höstkonferensen 18-19 november
Innehållet i konferensen diskuterades med utgångspunkt från förslag vid sammanträdet 19
mars. Ulf Bergh tar förnyad kontakt med Björn Eklundh, Upplands-Väsby, för att efterhöra
om Antonia Axelsson-Johnsson kan vara beredd medverka vid konferensen med inriktning på
jämförelse ledarskap offentlig och privat verksamhet samt etiska frågor i turbulens (Stadsmissionen). Ulf tar också kontakt med Magnus Hedenfalk, Värmdö, för att efterhöra möjligheten
att Magnus kan delge sina erfarenheter från olika kommuner. Ett annat programblock skulle
kunna behandla mediefrågor, bland annat erfarenheter när ”drevet går”. Anna S tar kontakt
med chefredaktören Peter Franke, VF (samt eventuellt K G Bergström, SvT). En tredje programdel skulle kunna innehålla ”framgångsberättelser”, t ex att Jan Björinge, Umeå, berättar
om hur man där vänt överskridande till budget i balans inom socialtjänsten. Anna S tar kontakt med Jan B. Slutligen bör Kommun/Landstingsförbundets nya VD som då bör vara utsedd
ges tillfälle presentera sig. I övrigt kvarstår tidigare uppdrag till Ulf B ordna konferenslokal.
Till styrelsesammanträdet 12-13 september bör programpunkterna vara klara för utskick.
2 Höstkonferensen 2005
Från Kvalitetsmässan/Svenska Mässa i Göteborg har föreningen fått erbjudande/önskemål att
förlägga höstkonferensen i anslutning till den årliga kvalitetsmässan. Man är då beredd stå för
kostnaden för vissa föreläsare, social aktivitet, mm. Efter diskussion om svårigheterna kombinera deltagande i föreningens höstmöte och Kvalitetsmässan och en sannolik medlemsopinion
som önskar hålla kvar vid Stockholm som arrangemangsort avstår styrelsen från erbjudandet.
3 Kommundirektörers anställningsvillkor
Även om föreningen inte är en facklig organisation finns ett intresse hos medlemmarna att ha
tillgång till någon form av ”checklista” på förmånssidan motsvarande vad styrelsen tagit fram
när det gäller allmänna villkor och arbetsförhållanden för kommundirektörer. Styrelsens ledamöter funderar till kommande styrelsesammanträde om vi önskar deltagande från t ex JUSEK/Akademikerförbundet för att redovisa trender och utveckling när det gäller förmånsfrågor. Uppdras åt Elisabeth S och Ulf B förbereda en eventuell programpunkt till kommande
konferens. Varje styrelseledamot bör därför till Elisabeth/Ulf redovisa fem exempel från olika
kommuner för att få ett enkelt underlag för diskussionen.
4 Nästa sammanträde

Styrelsen har tidigare beslutat ha en tvådagarskonferens på Hotell Selma Lagerlöf 6-7 september. På grund av svårigheter för värden, Anna Sandborg, beslöt styrelsen istället förlägga
sammanträdet till 12-13 september (med 19-20 september som reservalternativ).

Vid protokollet
Bengt Marsh

Justeras
Anna Sandborgh

