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Styrelsemöten
Under år 2021 har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten, varav ett
konstituerande styrelsemöte. Alla möten har varit digitala.

Styrelsens arbetsfördelning
Kristina Sundin Jonsson (Skellefteå), ledamot, ordförande
Ulrika Strandroth Frid (Lidköping), ledamot, vice ordförande
Malin Aronsson (Kungsbacka), ledamot, sekreterare
Fredrik Geijer (Trelleborg), ersättare, kassör
Johan Fritz (Jönköping), ledamot
Sara Schelin, (Köping), ledamot
Bengt Flykt (Bräcke), ersättare
Magnus Gyllestad (Haninge), ersättare
Styrelsens ersättare deltar lika aktivt som styrelsens ordinarie ledamöter i styrelsens
arbete och mot den bakgrunden föreslår styrelsen årsmötet 2022 att besluta om att alla
väljs till ledamöter. Beslutet medför en förändring av föreningens stadgar §5 och §8.

Styrelsens uppdrag, arbetsformer och aktiviteter
Styrelsen har arbetat utifrån en ny verksamhetsplan för 2021-2022.
Verksamhetsplanen arbetades fram av styrelsen i början av år 2021 och förslaget
fastställdes sedan av stämman senare under året.
Kommundirektörsföreningens verksamhetsidé är att erbjuda kollegialt
erfarenhetsutbyte, möjliggöra nätverk och i övrigt belysa viktiga utvecklingsfrågor till
stöd för medlemmarnas professionella utveckling och förmåga att åstadkomma resultat
i sitt uppdrag. Prioriterade områden är bland annat styrning och ledning,
kommundirektörsrollen, kommunens roll i samhällsutvecklingen och kommunen som
tjänsteleverantör. I verksamhetsplanen beskrivs också aktiviteter och arbetssätt.
Året har i många avseenden präglats av Covid-19-pandemin. Årets båda konferenser
har genomförts digitalt. Smittläget har skiftat under året och föreningens medlemmar
var givetvis djupt engagerade i krisledningsarbete på hemmaplan.

Vårkonferensen genomfördes digitalt den 25-26 mars med bra stöd från SKR där fokus
låg på ökad statlig styrning och det lokala självstyret. Konferensens andra dag
koncentrerades kring frågor om demokrati. Carl Heath föreläste under rubriken ”det
demokratiska samtalet i en digital tid”, Katarina Barrling berättade om ”demokratins roll
i ett samhälle med ökad populism – vad innebär det för ledarskapet” och konferensen
avslutades av Fredrik Reinfeldt som föreläste om USA:s betydelse för dem
demokratiska utvecklingen i omvärlden och Sverige. I vanlig ordning avslutades första
dagen med årsmöte.
Höstkonferensen genomfördes digitalt 21-22 oktober och hade två teman; att leda i
förändring och osäkerhet. Konferensen inleddes med att två kollegor; Magnus
Färjehage, Vetlanda och Göran Arnell från Gävle, berättade om att leda oväntade
händelser. Vi fick också lyssna till Fredrik Bynander från Försvarshögskolan som gav
akademins syn på att leda i förändring och kris. Konferensens andra dag fick vi lyssna
till MUST Generalmajor Lena Hallin och Daniel Karlsson från SÄPO som berättade om
hur hotbilden ser ut mot Sverige. Dagen avslutades med att Niklas Lavesson från
Blekinge Tekniska högskola föreläste om recept för en lyckad AI-transformation för
offentlig sektor och författaren Kalle Kniivilä delgav sina tankar om hur utvecklingen i
Ryssland påverkar omvärlden och oss i Sverige.
Mål 2021-2022
Enligt verksamhetsplanen är föreningens mål att bidra till utvecklingen av kommundirektörsrollen och att föreningen utgör ett stöd för kommundirektörerna i deras
uppdrag.
För att stödja bedömningen av om målet är uppfyllt har årsmötet i verksamhetsplanen
fastställt följande fyra indikatorer:
Medlemsantal: 265 betalande medlemmar.
Resultat: 2021-12-31: 238 medlemmar.
Deltagandet på konferenserna: Minst 120 deltagare på varje konferens.
Resultat 2021: 100 anmälda till den digitala vårkonferensen och 90 anmälda till
den digitala höstkonferensen.
Nöjdheten med konferenserna: Minst 90 % av deltagarna ska vara nöjda eller mycket
nöjda med konferenserna. Medelvärde 4 eller högre på en femgradig skala
Resultat 2021: Vårkonferensen fick som helhet 4,21 i medeltal och
höstkonferensen som helhet fick i medeltal 3,7 i bedömning.
Nöjdheten med föreningen: Minst 90 % av deltagarna ska anse att föreningen bidrar till
utveckling av kommundirektörsrollen. Medelvärde 4 eller högre på en femgradig skala
Resultat 2021: Svaret från medlemmarna är i medeltal 4,54 efter vårkonferensen
och 4,25 efter höstkonferensen 2021.
Nöjdheten med föreningen: Minst 90 % av deltagarna ska anse att föreningen utgör ett
stöd för uppdraget. Medelvärde 4 eller högre på en femgradig skala
Resultat 2021: Svaret från medlemmarna är i medeltal 4,54 efter vårkonferensen
och 4,25 efter höstkonferensen 2021.

Styrelsens samlade bedömning är att målen till viss del har uppnåtts för 2021, men att
styrelsen behöver fortsätta arbeta aktivt med att öka medlemsantalet och
deltagarantalet på konferenserna. Styrelsen har beslutat om åtgärder för detta.

Samverkan med SKR
SKRs vd samlar ett par gånger om året ett nätverk av kommundirektörer. Varje län har
möjlighet att utse en kommundirektörsrepresentant. Under året har SKR arrangerat
möte mellan detta nätverk och landets regiondirektörer. Föreningens ordförande och
regiondirektörsföreningens ordförande bidrar gemensamt till upplägg av dessa möten.
Vid föreningens vårkonferens bidrog SKR med program och föreläsare.
Internationellt arbete
Mats Brocker, Strömstads kommun är föreningens internationella representant
tillsammans med tidigare kommundirektören Maria Vikingsson, Sotenäs kommun. De
lämnar nedanstående lägesrapport.
År 2021 har Sveriges representanter deltagit såväl på den europeiska som på den
globala konferensen. Båda konventen har genomförts digitalt.
På det europeiska konventet lades allt fokus på pandemisituationen och läget I
respektive land. Intresset för Sverige var stort med anledning av Sveriges hantering till
viss del skiljde sig från övriga länders pandemihantering.
Det var tydligt att mer än hälften (bedömt) av deltagarna var nya. De gamla
kontaktytorna hade därmed brutits upp. Detta gäller även föreningens initiala kontakter
med Holland och Danmark och i viss mån även Storbritannien. Här får föreningen
starta om relationsbyggandet och hitta nya partners som är intresserade av ett mer
fruktsamt arbete i mindre skala. Rekommendationen är att föreningen bör
representeras på plats under nästa konvent.
Gällande det globala konventet, ICMA Annual Conference Portland Oregon, är det
tydligt att ICMA har ett alltför brett uppdrag. Med tanke på att många länder företräds
av mer centralt administrativa resurser och inte City Directors/ Managers blir
inriktningen väldigt varierande. Det har dock genomförts en förnyad undersökning
under året. Programmet under konventet speglade bredden på intresseområden, där
den globala organisationen har ett tydligt fokus på att sälja utbildning mm till respektive
land.
Då Maria Vikingsson har lämnat sitt kommundirektörsuppdrag, kommer styrelsen att
utse en efterträdare på kommande styrelsemöte.

Medlemsutveckling
Vid årets utgång uppgick antalet medlemmar till 238 (2020: 242).
Föreningens ekonomi
2021 års resultat uppgick till -48 tkr (2020: -373 tkr).
Föreningens balansomslutning uppgick till 770 tkr per 2021-12-31 (2020: 806 tkr),
varav 500 tkr utgörs av finansiella tillgångar och 270 tkr utgörs av kassa och bank.
De finansiella placeringarnas marknadsvärde är på balansdagen 662 tkr.
Resultat- och balansräkning redovisas på efterföljande sidor

Resultaträkning
Belopp i kr

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

120 000
63 815
183 815

121 000
121 000

-144 250
-34 007
-12 000
-40 341
-1 324
-231 922

-416 863
-27 496
-11 958
-36 054
-1 130
-493 501

Rörelseresultat

-48 107

-372 501

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-48 107

-372 501

-

-

Resultat före skatt

-48 107

-372 501

Årets resultat

-48 107

-372 501

Rörelseintäkter
Intäkter
Medlemsavgifter
Konferensintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Konferenskostnad
Datakostnad
Övriga kostnader
Redovisningskostnader
Bankkostnader
Summa rörelsekostnader

Summa bokslutsdispositioner

Not

1

2
3

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

500 000
500 000

500 000
500 000

500 000

500 000

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

269 755
269 755

305 987
305 987

Summa omsättningstillgångar

269 755

305 987

SUMMA TILLGÅNGAR

769 755

805 987

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Eget Kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

805 487
-48 107
757 380

1 177 988
-372 501
805 487

Summa eget kapital

757 380

805 487

12 375
12 375

500
500

769 755

805 987

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

Balansräkning

Not 1 Konferensintäkter
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Konferensintäkter
Vår- och höstkonferens (Konferenspoolen)

63 815

-

Summa

63 815

-

2021-01-012021-12-31
62 500
6 250
31 250
22 500

2020-01-012020-12-31

Not 2 Konferenskostnader
Fredrik Reinfeldt AB
BSIT
IPF AB
R J Organisationsutveckling, PP
Kniivilä Journalistik AB
Sveriges Kommuner och Regioner
Vår- och höstkonferens (Konferenspoolen)
Mozly AB
Summa

23 125

9 375
12 375
337 738
56 000
144 250

416 863

2021-01-012021-12-31
12 000
12 000

2020-01-012020-12-31
11 958
11 958

Not 3 Övriga kostnader
Div. kostnader styrelsen
Summa

Not 4 Finansiella placeringar
Finansiella placeringar är värderade till lägsta värdets princip
Nordea GI Small Cap Fund
Nordea Global Dividens Fund
Nordea Stratega Ränta
Nordea Swedish Stars
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31
25 000
120 000
325 000
30 000
500 000

2020-12-31
25 000
120 000
325 000
30 000
500 000

2021-12-31

2020-12-31
500
500

Not 5 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Förutbetalda medlemsavgifter
Upplupna kostnader

12 375
12 375

Underskrifter
Ort och datum

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

Ulrika Strandroth Frid
Vice ordförande

Sara Schelin
Ledamot

Malin Aronsson
Sekreterare

Fredrik Geijer
Kassör

