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09.00 – Registrering & fika

10.00  Kommunal ekonomernas förening och Linköpings kommun  
 hälsar välkommen till årets seminarium

 Annika Hellberg, ordförande i KEF samt kommunalråd från  
 Linköpings kommun 

10.20  Framtidsfrågor för dig som ekonom  
  - Hur kan du som ekonom manövrera i den bistrare ekonomiska  
    verklighet vi ser kommande år? 

 Annika Wallenskog, Chefsekonom/Direktör, SKL

 Högkonjukturen börjar plana ut och vi ser framför oss att skattein 
 täkterna ligger på en lägre ökningstakt än hittills. Samtidigt börjat  
 trycket från befolkningen både i form av fler barn och unga, men  
 även fler äldre att öka. 

11.20  Kommunalekonomens roll i framtiden 
 - är du rustad för framtidens utmaningar?

 Åsa Hedin Karlsson, Niklas Anemo, Roland Svensson (KEF) och  
 Kella Norlander (KEF)

 Hur ser ekonomidirektörer från två kommuner på framtidens  
 utmaningar? En dialog om framtidens utmaningar och möjligheter  
 för dig som kommunalekonom. 

16.15 – Föreningsmöte

Program

12.00 – Lunch

Torsdag 29 augusti 13.00  Vanliga fällor och fel  i fakturahanteringen  
 Lars Fhyr, VD, Refero
 I processen ”från inköp till betalning”skapas systematiska och ibland   
 helautomatiska kontroller. Hos vissa verksamheter hanterar tredje part  
 hela eller delar av processen. Sammantaget innebär detta en risk. Det   
 kan leda till avvikelser som minskar lönsamheten och som inverkar   
 negativt på respektive verksamhet. I föredraget beskrivs hur ett förbätt- 
 ringsarbete kan bedrivas.

13.50  Geografisk ekonomi i ett regionalt perspektiv
 - Ekonomiska och geografiska aspekter i samhällsutvecklingen

 Föreläsare från Region Östergötland

15.10  Nordanstigsmodellen - en horisontell helhetsmodell för verksam-  
 hetsstyrning 

 Fredrik Pahlberg, Kommunchef, Nordanstigs kommun 
 Carina Nilsson, Projektledare, Nordanstigs kommun 
 Erika Gräns, Konsult, Stratsys

 Att sätta nya processer är alltid utmanande för en organisation. Speci-  
 ellt när det rör sig om nya typer av styrmodeller. Nordanstigs kommun 
 står precis inför utrullningen sin nya modell för verksamhetsstyrning, 
  så följ med på en resa som innebär ett helt nytt sätt att tänka, för   
 hela organisationen!

14.40 – Fika

18.30 – Mingel

19.15 – Middag och underhållning

16.15 Ordförande Annika Hellberg hälsar välkommen  
 Föreningsmöte samt utdelning av utmärkelserna Årets kommunal- 
 ekonom och Årets insats.

Vem blir

Årets kommunal- 

 ekonom 2019?!



Elaine Eksvärd

Föreläsare

Elaine Eksvärd
Elaine är författare och skriver huvudsakli-
gen om retorik. Hon har en fil.kand. i retorik 
från Södertörns högskola och har skrivit fem 
böcker i ämnet. Är det presidentval i USA, 
riksdagsval i Sverige eller att kungabarnen 
gifter sig och TV vill ha experthjälp med syn-
punkter på talen, då kallas Elaine in.

Lars Erlman

Lars Erlman
Lars är kocken som blev företagsledare som 
blev företagare som blev föreläsare och 
idrottsman. Under närmare 10 års tid har 
Lars varit en flitigt anlitad föreläsare. Inspira-
tion, respekt, inställning, bemötande, fördo-
mar, psykosocial arbetsmiljö och vänlighet är 
ord som han brinner för och pratar om i sina 
föreläsningar.  

Annika Wallenskog
Sedan 2016 är Annika chefsekonom/direk-
tör på Sveriges kommuner och Landsting, 
SKL. Tidigare har hon även bland annat  
jobbat som sakkunnig utredare på Finans-
departementet, kommundirektör i Vallen-
tuna kommun samt varit ekonomidirektör 
inom så väl landsting som kommun. 

Mattias Haraldsson

Lars Fyhr
Lars är en av grundarna till Refero. Han arbe-
tar med hur man kan utveckla internkontrol-
len till att bli accepterad och användbar hela 
vägen ut i en organisation samt hur man kan 
skapa bra enkla ramverk till ökad kontroll och 
lönsamhet. Viktigt i sammanhanget är att få 
än mer stolta medarbetare där alla går mot 
samma mål. Refero består idag av 10 medar-
betare, sysselsatta inom områdena databas, 
analys och skatteexpertis. 

Mattias Haraldsson
Mattias Haraldsson är biträdande uni-
versitetslektor vid Företagsekonomiska 
institutionen vid Lunds universitet. På 
KEF:s uppdrag har Mattias studerat hur 34 
kommuner hanterar sina VA-investeringar, 
vilket resulterat i studien ”Investeringar inom 
kommunal vatten- och avloppsverksamhet.”

Carina Nilsson
I sin roll som organisationsutvecklare bidrar 
Carina till kommunförvaltningens utveckling 
utifrån statlig och kommunal styrning och 
huvudmannens krav påuppföljning och  
utvärdering av politiskt styrd verksamhet.  
Tillsammans med verksamheterna arbetar 
hon och hennes arbetsgrupp med ständiga 
förbättringar inåt- och utåtriktat, med kom-
munens medborgare i fokus. Carina Nilsson

Annika Wallenskog

Lars Fyhr



14.00 - Seminarieprogrammet avslutas

Plats och tid 
Linköping Konsert & Kongress, Konsisto-
riegatan 7, Linköping, tel. 013-190 00 00. 

Registreringen öppnar kl. 9.00. Dag 1 
startar kl. 10.00. Dag 2 startar kl. 8.45 och 
avslutas kl. 14.00.

Föreningsmötet
Föreningsmötet startar kl. 16.15 och är 
öppet endast för medlemmar i KEF. För 
dig som enbart avser att delta i Fören-
ingsmötet öppnas registreringen kl.15.00. 
Mingel från kl. 18.30, middag kl. 19.15. 
Föreningsmötet är avgiftsfritt. 

Kostnad
Avgift för deltagande i seminariedagarna 
inkl. lunch är för medlemmar 975 kronor. 
Avgift för ickemedlemmar: 1 675 kronor. 
Gällande mervärdesskatt tillkommer. 
Alla kostnader faktureras. 

Eventuell logi bokar och betalar deltagaren 
själv. 

08.45  Investeringsutmaningar inom vatten- och avloppsbranschen

 Mattias Haraldsson, biträdande universitetslektor, Lunds universitet 

 Stora investeringsbehov leder till utmaningar avseende planera,  
 genomföra och finansiera investeringar. Hur hanteras dessa  
 utmaningar inom branschen? 

 Redovisning av forskningsprojekt som KEF genomfört under 2018  
 där överskott inom VA-verksamheten är huvudfrågan.

10.00  Programpunkten meddelas senare 

09.30 – Fika

Fredag 30 augusti

11.00  Gör ditt budskap attraktivt för andra  

 Elaine Eksvärd , föreläsare, författare och retorikexpert 

 Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en  
 egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Samtidigt som man  
 ska inspirera sina kollegor och andra yrkespartners behöver man  
 även kunna hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på  
 ett snyggt sätt. Då gäller det att förstå varifrån de vi möter kom 
 mer ifrån, vilka värderingar som präglats och kunna kommunicera  
 över gränserna. Det retoriska utmaningarna är många, ett effektivt  
 verktyg är retorik.

 Elaine ger er de verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det  
 man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer.  
 Målet är att du som har ordet ska lära dig konsten att göra ditt  
 budskap attraktivt för åhörarna.

12.00 – Lunch

13.00  Våga Vara Vänlig  
  - en föreläsning om medarbetartrivsel och nöjdare kunder 

 Lars Erlman, föreläsare, författare och inspiratör

 Respekt och bemötande, Vilket ansvar har du som individ i arbetet   
 med den psykosociala arbetsmiljön? Vad kan vi tillsammans göra   
 för att locka fram känslan av att vi mår bra och vill gå till jobbet   
 på morgonen. Genom nöjdare medarbetare får vi också nöjdare   
 mottagare.

Program

Webbsändning
Programmet kommer även att webb-
sändas (direktsändas). Kostad för dig 
som medlem: 975 kronor, för icke med-
lem 1 675 kronor, per uppkoppling. 

Anmälan
Du anmäler dig på föreningens hemsida 
www.kef.se senast den 30 juni 2019.

Anmälan är bindande. Om du trots 
anmälan inte deltar i föreningsaftonen 
kommer du ändå att faktureras 625 kr 
exkl. moms för täckande av föreningens 
kostnader.

Förfrågningar 
Programinnehåll: 
Göran Persson Lingman,  
tel: 072-060 66 50, e-post: goran@kef.se 

Administrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 
tel. 072-060 50 10, medlem@kef.se


