
Bästa medlemmar!
Vi fortsätter vårt gemensamma utvecklingsarbete mot en starkare kommunsektor som 
kan möta framtidens krav. Vi lämnar ett speciellt år bakom oss. Trots alla utmaningar 
som har varit ser vi med tillförsikt fram emot vad det nya året kan ge. Med fokus på det 
gemensamma uppdraget har vi lyckats ställa om på de mest fantastiska sätt. Många 
av framgångsfaktorerna kommer vi att ta med oss även ”efter pandemin”. Samarbete, 
handlingskraft, nya arbetssätt och förmågan till snabb omställning- men också hur vi på 
bästa sätt kan skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetarna och 
våra invånare. Den fortsatta utvecklingen kommer att vara en viktig grund för en offentlig 
sektor som alla kan ha förtroende för.

Vi träffas digitalt även denna gång. Den digitala mötesformen är numera vardag för oss 
alla. Vi längtar efter att mötas fysiskt, men fram till dess hittar vi andra former. Jag hoppas 
att så många som möjligt även denna gång kommer att hitta till vår digitala mötesplats.

Som tidigare år ser vi fram emot att ha en gemensam torsdagseftermiddag tillsammans 
med SKR. Passet leds av SKR:s VD Staffan Isling som kommer att lotsa oss genom en 
eftermiddag då vi också riktar blickarna mot de prioriterade samarbetsområden vi 
gemensamt lagt fast för år 2021.

Programmet för vårkonferensen genomsyras av ”kommunernas roll i demokrati- och 
samhällsutvecklingen”. Hur påverkar digitaliseringen vår demokrati och hur påverkar en 
ökad populism det politiska ledarskapet? Vad innebär balansgången mellan folkstyrelse, 
rättssäkerhet och handlingskraft? Hur påverkar valet i USA Sverige och omvärlden? 
Återigen – hur värnar vi en offentlig sektor som alla kan ha förtroende för? Här ser jag 
fram emot en spännande dialog. 

Vi kommer också att ha årsmöte då vi tittar tillbaka på året som har varit samtidigt som 
vi håller koll på framtiden. Vilka frågor kommer kommunerna att ha på agendan? Vad är 
viktigt för dig som kommundirektör/kommunchef? För oss i styrelsen är det viktigt att 
dessa dagar är fyllda av energi och att vi också har teman som känns relevanta för alla våra 
medlemmar. Årsmöteshandlingarna är tillgängliga på kommundirektorsforeningen.se. 

Kommundirektörsföreningens styrelse hälsar dig varmt, varmt välkommen till 
vårkonferensen. Väl mött!

Kristina Sundin Jonsson
Ordförande

Varmt välkommen till vårkonferensen!
DIGITAL KONFERENS 25–26 MARS

P.S. Boka redan nu in höstkonferensen den 21–22 oktober.
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PROGRAM FÖR FREDAG FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA  

13.00–13.10 Välkomna

13.10–14.45 Kommunerna och SKR tillsammans
SKR:s VD Staffan Isling lotsar oss genom en spännande 
eftermiddag där vi inledningsvis får en återkoppling på 
höstens övning med att ta fram prioriterade områden för 
samarbeten mellan SKR och kommundirektörerna. Sedan gör 
vi en backspegel från tidigare konferenser. Vad har hänt kring 
kommunutredningen, bostadsbyggande, digitalisering och 
kompetensförsörjning? Vi har också en dialog kring otillåten 
påverkan och hot och våld som ett inspel till fredagens 
konferens med temat kommunens roll i demokrati- och 
samhällsutvecklingen.

14.45–15.00 PAUS

15.00–15.50 Förstatligande, ökad statlig styrning och 
det lokala självstyret
Vi fortsätter dialogen tillsammans med SKR men nu med temat 
förstatligande och ökad statlig styrning. I pandemins spår har 
röster höjts för en ökad statlig styrning. Tillsammans för vi en 
dialog om utvecklingen.

15.50–16.00 PAUS

16.00–16.20 Årsmöte Kommundirektörsföreningen i 
Sverige

16.30-17.00 Digitalt mingel
Varför inte köpa hem något gott? Vi kan utlova mycket 
inspirerande samtal kollegor emellan.
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Katarina Barrling

Fredrik Reinfeldt

08.30–8.45 Backspegel från gårdagen

08.45–10.00 Det demokratiska samtalet i en digital tid
Hur påverkar digitaliseringen vår demokrati? Vilken utveckling 
ser vi i gränslandet mellan digitalisering, demokrati och 
samhällsutveckling. Hur stärker vi vår motståndskraft mot 
desinformation, propaganda och näthat? Carl Heath är 
utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden. Han 
avslutade nyligen sitt regeringsuppdrag som särskild utredare 
för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda 
en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. 
Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, 
samhällsfrågor, lärande och interaktionsdesign.

Möt också två kommuner som reflekterar över ämnet.

10.00–10.15 PAUS

10.15–11.10 Demokratins roll i ett samhälle med ökad 
populism – vad innebär det för ledarskapet?
 Om den moderna demokratins målkonflikter: vad innebär 
balansgången mellan folkstyrelse, rättssäkerhet och 
handlingskraft? Hur hänger den samman med ökad populism, 
och vad innebär den för samhällsutvecklingen, demokratin, 
förvaltningen och ledarskapet. Katarina Barrling är docent 
i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och är verksam 
som seniorkonsult och forskare vid IPF. Hon har bl.a. forskat 
om kulturella fenomen inom politiken, organisationskultur, 
och offentlig förvaltning. På uppdrag av riksdagen, och 
tillsammans med professor Sören Holmberg vid Göteborgs 
universitet, är hon redaktör för en antologi om demokratins 
framtid, där bl.a. frågor om populism behandlas.

11.10–11.15 PAUS

11.15–11.45 USAs betydelse för den demokratiska 
utvecklingen i omvärlden och Sverige 
Hur har USA-valet påverkat den demokratiska utvecklingen 
i omvärlden och i Sverige? Fredrik Reinfeldt var Sveriges 
statsminister 2006-2014 och partiledare för Moderaterna 
2003–2015. Under hans ledning skapades de Nya Moderaterna 
och det borgerliga samarbetet i Alliansen. Fredrik Reinfeldt är 
idag verksam som föreläsare och rådgivare, både i Sverige och 
internationellt. Under hösten 2020 utkom han med boken ”03 
november 2020 ödesvalet”, som är en fördjupande genomgång 
av USA:s demokrati och politiska system. Den förklarar vad som 
står på spel och vilken värld det leder till på 2020-talet. Hur 
påverkar det Sverige och förtroendet för offentlig sektor?

11.45–12.00 Summering och blickar framåt

Carl Heath
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