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Vad vill ni presentera på KommEk? 
 
Den 4 - 7 december arrangeras KommEk 89 i Malmö. Som ni 
säkert redan känner till är KommEk den givna samlingsplatsen 
för ledande tjänstemän och politiker i landets 284 kommuner 
och 23 landsting. En mängd intressanta konferenser i 
kombination med en utställning av hög klass bör garantera att 
succén från de två tidigare KommEk-arrangemangen kommer 
att upprepas. 
 
Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre! 
 
Vi prövar olika idéer för hur KommEk kan utvecklas. Som ett 
led i detta vill vi inbjuda kommunerna och landstingen att 
aktivt medverka i det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är 
en så viktig del i KommEk. 
 
Vi är övertygande om att det i er kommun pågår ett 
förändrings- och utvecklingsarbete som kan vara av stort 
intresse för kollegor runt om i landet. Vi vill därför be Er tänka 
igenom vilka projekt som har ett allmänintresse och som faller 
inom de ämnesområden som normalt behandlas på KommEk. 
Vi tänker i första hand på frågor som rör styrning och ledning, 
ekonomi och finansiering, personal och organisation etc. 
 
Vi tänker oss att presentationen kan ske i följande former. 
 
Ett konferensrum med normal utrustning och med utrymme för 
ca 50 personer står till förfogande under ca en timme. Du har 
stor frihet att välja former och medium (OH, dia, video, poster 
etc) för presentationen. 
 
Olika presentationer avlöser varandra enligt på förhand 
uppgjort schema. 
 
Är Ni intresserade? Skicka förslag med kortfattad beskrivning 
av innehåll och uppläggning, helst senast den 31 mars, till: 
 
Programkommittén för KommEk 89 
Stadshuset 
Box 2500 
200 12  MALMÖ 
 
Har Du frågor kan Du även kontakta ledamöterna i 
programkommittén Harald Lindström och Inger Nilsson, 
Malmö stad, tfn 040-34 00 00 eller undertecknade, tfn 08-772 41 
00. 
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