
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Vårkonferens Västra kretsen, krets 5 
 – tema analys och föreningsmöte 

 

Göteborg den 3 juni 

Västra kretsen bjuder in till en dag kring temat analys, både utifrån ett lokalt och centralt 

perspektiv. Kom och lyssna på Hans Petersson från KEF och Förvaltningshögskolan. 

I samband med konferensen är det föreningsmöte för Västra Kretsen med bl.a. 

verksamhetsberättelse och val av ordförande och styrelse. 

 

Analysera rätt saker – med rätt metoder 

Demografiska förändringar inom skolan och äldreomsorgen i kombination med en 

beräknad försvagning av skatteunderlagsökningen ställer kommuner och landsting inför 

stora utmaningar de närmaste åren. Det kommer kräva åtgärder på såväl kostnads- som 

intäktssidan. Det kommer också blivit viktigt att förbättra analysmetoder och modeller för 

att uppnå effektiviseringar i verksamheten. Ekonomer och chefer kom bli tvungna att lägga 

allt mer tid på att analysera verksamheten. Under dagen diskuteras och redovisas 

inledningsvis några analysmodeller man kan använda för att analysera verksamheten för 

att öka effektiviteten. Under andra delen av dagen redovisas modeller och metoder för 

finansiell analys av kommunens finansiella ställning och utveckling. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Föreläsare 

Föreläsare är Hans Petersson, Kommunalekonomernas Förening (KEF) och 

Förvaltningshögskolan. 

 
Detaljprogram 
 

3 juni 2020 

09.30 Samling och kaffe  

10.00 Verksamhetsanalys  

11:30 Kostnadsanalys  

12.00 Lunch  

13.00 Finansiell analys  

15.00 Kaffe  

15.30 Föreningsmöte Västra Kretsen  

16.00 Avslutning  

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Temadagen genomförs på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 

Göteborg. Vi startar kl. 10.00 och håller på till kl. 16.00 Kaffe serveras från 

kl. 09.30. 

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Kostnad 
 Fram till 30/3 Efter 30/3 

Medlem  1 200 1 700 

Icke medlem  1 900 2 400 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Kursavgiften inkluderar kost. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se  

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 30/4. Anmälan är bindande. Om 

du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!  Vi förbehåller oss 

rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.  

Förfrågningar Kursinnehåll: 
Dan Jonasson, 070-1647100 dan.jonasson@trollhattan.se 

Hans Petersson, 0725-052928, hans.petersson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 026-12 81 85, 

Medlem@kef.se  

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas 

ut via mejl ca två veckor före kursstart. 
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