
Bästa medlemmar!  
DAGSLJUSET DRÖJER SIG KVAR ALLT LÄNGRE och våren närmar sig med stormsteg. En ny 
mandatperiod har startat upp och många av oss kollegor har ägnat tid åt att introducera 
nya förtroendevalda i kommunerna. Otroligt energigivande att möta alla dessa engagerade 
personer som vill bidra till demokratins utveckling i Sverige. Känns hoppfullt för framtiden!  

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till årets vårkonferens. Vi tackar för den fina återkoppling 
som deltagarna gav vid höstkonferensen och fortsätter nu med tid för samtal runt borden och 
utbyte av lärdomar och erfarenheter samtidigt som vi fyller på med ny kunskap, nya perspektiv 
och gemensamma lägesbilder. 

När vi ses i mars kommer vi att under torsdagen utforska samarbetet mellan kommunerna 
och SKR. Temat för dagen blir digitalisering där SKR och kommundirektörsnätverkets 
digitaliseringsberedning leder samtalen kring hur vi flyttar fram positionerna i offentlig sektor 
med bl.a. Danmark som god förebild. SKRs nya VD kommer att presentera tankar kring 
utvecklat samarbete gällande kommundirektörsnätverk och övriga kommunala chefsnätverk 
och vill ha inspel från kommundirektörerna om bästa vägen framåt för att gemensamt öka 
genomförandetakten gällande sektorns omställning. 

Under fredagen träffar vi ordförande och huvudsekreterare för den parlamentarisk kommitté 
som gör en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Vi får senaste nytt från 
utredningen och möjlighet till inspel utifrån våra erfarenheter om styrkor och svagheter med 
nuvarande modell. Under temat kommunernas roll i samhällsutvecklingen kommer vi att ta del 
av några exempel från kommunkollegors arbete med civilt försvar, vad som krävs för att få civilt 
försvar att utvecklas. Vi kommer också att få mer kunskap om dialogen med försvarsmakten ur 
ett kommunalt perspektiv samt kunskap om kontinuitetshantering och förstärkt krisberedskap, 
ett första steg i planeringen för civilt försvar.

Föreningen kommer att genomföra årsmötet på torsdagen då vi summerar förgående år och 
fastställer inriktning för kommande verksamhetsår. Vi vill vara relevanta för dig som medlem 
och lyfta angelägna frågor och teman som du har nytta av i din roll som kommundirektör. 
Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på 
www.kommundirektorsforeningen.se senast en vecka innan konferensen.

Vi i styrelsen ser mycket fram emot att mötas under två inspirerande och energigivande 
dagar i Stockholm den 16–17 mars och särskilt välkomna till er som är nya i rollen och som 
medlemmar!    

Varmt välkommen!  

Ulrika Strandroth Frid  
Ordförande
   

www.kommundirektorsforeningen.se


 
Torsdag 16 mars 2023 
 
11.30–13.00  Incheckning och lunch  
 
13.00–13.30  Välkommen!  
 
13.30–14.45   Kommunerna och SKR tillsammans – Tema digitalisering

Trots många satsningar på digitalisering går utvecklingen för långsamt 
och välfärden kan inte möta dagens utmaningar med gårdagens 
lösningar. Kommunsverige behöver ställa om tillsammans. Med inspiration 
från hur kommunerna i Danmark har ökat takten med hjälp av gemen
samma tag genomför vi en workshop kring knäckfrågor om hur vi tillsam
mans kan etablera en kommungemensam satsning på digitalisering. 

Workshopen leds av Kommundirektörsnätverkets digitaliserings
beredning och Patrik Sundström, digitaliseringschef SKR.

14.45–15.15  Paus 

15.15–16.15  Kommunerna och SKR tillsammans – SKRs chefsnätverk  
Hur kan vi på bästa sätt arbeta tillsammans för effektivitet och utveckling 
i våra kommuner? Hur kan vi tillsammans skapa en ännu tydligare för
flyttning inom avgörande frågor kring exempelvis kompetensförsörjning, 
digitalisering och civilt försvar? Hur främjar vi på bästa sätt samarbete 
och spridning av goda exempel? Här spelar våra nätverk en viktig roll!
Vi träffar Palle Lundberg, vd SKR, för att prata om kommunchefsnätver
ket och de andra nätverken som SKR håller i.

 

 

 Rundabordssamtal om chefsnätverkens uppdrag och arbetssätt

16.15–16.30  Paus

16.30  Årsmöte Kommundirektörsföreningen

18:30  Mingel och Middag 
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Fredagen den 17 mars 2023 
 
08.30–08.40  Backspegel från gårdagen  
 
08.4009:40  Det kommunala utjämningssystemet ses över igen

En parlamentarisk kommitté gör en översyn av det kommunal
ekonomiska utjämningssystemet. Utjämningssystemets syfte 
är att ge kommuner och regioner över hela landet likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd. Vilka är 
styrkorna och svagheterna i utjämningssystemet som det nu 
fungerar? Var ligger fokus i det arbete som nu pågår?

Håkan Sörman, ordförande och Emelie Värje, huvudsekreterare 
lotsar oss igenom kommitténs uppdrag och inriktning.

            
 
 
 
 

09:40–10:00  Rundabordssamtal om det kommunalekonomiska utjämningssystemet

10.00–10.20       Paus 

10.20–11.30      Civilt försvar  
Kommunernas ansvar i det civila försvaret är åter prioriterat. Vi får 
ta del av tre kommuners erfarenheter i uppbyggnaden av det civila 
försvaret ur olika perspektiv. 
•  Kommun, Region och nationell nivå och vad som krävs för att få 

civilt försvar att utvecklas.
• Dialogen med försvarsmakten ur ett kommunalt perspektiv. 
•  Kontinuitetshantering och förstärkt krisberedskap, ett första steg 

i planeringen för civilt försvar.

 

11.30–12.00  Summering och blickar framåt  

12:00  Avslutning & Trevlig helg!  
 
 

Håkan Sörman  
ordförande

Emelie Värja  
huvudsekreterare

Ida Texell  
Kommundirektör  
Upplands-Bro

Anders Fridborg 
säkerhetschef,  
Uppsala kommun

Göran Melin 
biträdande räddningschef, 
Jönköpings kommun
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