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Välkommen till en utvecklande konferens i Tällberg! 

 
 
 
 
 

Höstkonferensen 
Gävle–Dala kretsen  
7–8 november 2019 i Tällberg  

Krets 7 – Gävle-Dala kretsen bjuder in till den årliga konferensen i Tällberg. Konferensen ger dig möjligheter 
att reflektera både över din roll som ekonom idag och hur den kan se ut i framtiden. Vi ger dig möjligheter 
att utvecklas som ekonom och få inblick i frågeställningar som du inte alltid har möjlighet till i din vardag.   

Som vanligt har konferensen ett varierande och ett spännande innehåll med 
utrymme för erfarenhetsutbyte.    
 
Under dagarna kommer vi bland annat få lyssna på Siv Liedholm som brinner för att förändra 
människors sätt att tänka kring styrnings- och ledningsfrågorna. Under rubriken ”Vad krävs för att 
kunna utforma en ändamålsenlig och effektiv styrning?” får du möjlighet att utforska flera olika perspektiv 
på styrning.  
 
Örebro kommun berättar om hur de har fortsatt utveckla arbetssättet kring nyttorealisering och 
effekthemtagning, ett arbete som initierades under 2017. 
 
Under konferensens första dag deltar även KEF:s Ola Eriksson, som pratar om ”Etik i yrkesrollen.” 
 
Dag två får vi ta del av Alingsås kommun och Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig, som berättar om 
deras erfarenheter av hur agil utveckling blev nyckel till digitalisering. 
 
Under Helena Sjöholms ledning får vi under ett interaktivt pass om ekonomens utvecklade roll, varva 
teori och övningar så att du vässar dina kompetenser i coachande samtal. 
 
Vi får även ta del av hur Nordanstigs kommun genom en horisontell helhetsmodell för 
verksamhetsstyrning genomför ständiga förbättringar i verksamheten, till nytta för medborgarna. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Föreläsare  
 
» Siv Liedholm  

Siv Liedholm brinner för att förändra människors sätt att tänka kring styrnings- och 
ledningsfrågorna i offentlig sektor så att verksamheterna kan skapa mer värde för medborgare och 
företag. Hon är en mycket erfaren process- och förändringsledare och utbildare. Siv driver sedan 
10 år tillbaka lärplattformen ”Effektiv styrning” tillsammans med Lars Stigendal. Hon ingår också 
i konsultnätverket Kvadrat.  

» Ann-Kristin Sundelius 
Controller på Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro kommun och ingår i Projektkontoret. Är 
också koordinator för projektportföljen Digitalt Först, som innehåller kommunens 
digitaliseringssatsningar.  

» Staffan Wikstedt 
Nationalekonom på Projektkontoret i Örebro kommun. Är ansvarig för Värderingsmodellen som 
används inom projektstyrningen, men även effektberäkningar i allmänhet.  

 
» Göran Westerberg.  

Digitaliseringsansvarig Allingsås kommun 
 

» Helena Sjöholm 
Helena Sjöholm arbetar som konsult specialiserad på offentlig sektor på Public Partner. Hon har själv 
mångårig chefserfarenhet från arbete i kommuner och är utbildad ekonom. Helena är även certifierad 
coach (ICF). 
 

» Carina Nilsson 
Processledare/utredare Nordanstigs kommun 

 
» Ola Eriksson  

Kommunalekonomernas förening 
 
 

 
  



 
 

 
 
Detaljprogram 

Torsdag  7  november 

12.00 Lunch  

13.00 Ordförande och styrelsen hälsar välkommen 
 

Ordförande  
Annelie Johansson  
m.fl. 

13.10 Vad krävs för att kunna utforma en ändamålsenlig och 
effektiv styrning? 
Hur vi ser på styrningens uppgift, vem som ska styra, vad som ska styras 
samt våra antaganden om hur resultat ska skapas i verksamheten påverkar 
hur vi utformar styrningen. De styrmodeller vi använder idag är i hög 
utsträckning kopierade från privat varuproduktion. Tillsammans med 
föreläsaren får du möjlighet att utforska fler perspektiv på styrning och 
formulera utgångspunkter för en styrning som utgår från offentlig sektors 
grunduppdrag och vad som kännetecknar offentlig sektor.  

Siv Liedholm  
 
  

14.20 Föreningsmöte 
Under dagarna hålls även föreningsmöte med möjlighet att påverka 
kretsens arbete. 

  
 

14.50 Kaffe   

15.20 Etik i yrkesrollen 
• Etikens grundfrågor 
• Krav och konflikter i ekonomrollen 
• Vikten av att tänka till före. Efter är det för sent. 

Ola Eriksson   
 

16.20-
17.00 

Utvärdering av nytta och effekter -Varför är det viktigt 
och hur kan man göra 
Örebro kommun fortsätter att utveckla arbetssättet kring nyttorealisering 
och effekthemtagning, ett arbete som initierades under 2017. En 
kommunalt anpassad modell för kalkylering, värdering och realisering av 
effekter och nytta har skapats, med Ekonomistyrningsverkets modell för 
nyttorealisering och business case som grund. Arbetssättet har hittills i hög 
grad använts för värdering och prioritering av projekt kopplat till 
kommunens stora satsning på digitalisering. 

Ann-Kristin Sundelius 
Staffan Wikstedt 

 

 Kvällsaktivitet    

19.15 Middag  

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 

Fredag 8 november  

09.00 Agil utveckling - nyckel till digitalisering 
Alingsås kommun har framgångsrikt nyttjat den agila metoden i 
digitaliseringsarbetet. Skapat lösningar som vunnit pris för den 
mest samhällsnyttiga e-tjänsten i konkurrens med stora 
myndigheter. Göran kommer att prata om hur agila 
utvecklingsmetoder ger användarna och verksamheten inflytande 
över resultatet. Och hur kombinationen av agil utveckling och 
central stöttning och styrning kan fungera. Alingsås har antagit en 
Digital Målbild och Kommunstyrelseförvaltningen har en femårig 
satsning på digitalisering. Göran kommer också att berätta hur 
Alingsås kommer att ta sig an digitala robotar och AI. 

Göran Westerlund 
Digitaliseringsansvarig 
Alingsås kommun 
 

09.50 Kaffe  

10.15 Coachande samtal - ett interaktivt pass om 
ekonomens utvecklade roll  
Ekonomrollen har de senaste åren utvecklats till att bli än mer 
stödjande och coachande och många ekonomer arbetar idag nära 
och tillsammans med chefer i verksamheten. Många förväntas ta 
en aktiv roll i dialogen med cheferna och i 
verksamhetsutvecklingen. Det ställer krav på andra kompetenser 
än tidigare. Ekonomer behöver kunna använda sina 
expertkunskaper på andra sätt för att bli framgångsrika. 
 
Ta chansen och bygg på din verktygslåda redan under det här 
passet. Vi växlar teori och övningar så att du får möjlighet att vässa 
dina kompetenser i coachande samtal.  

Helena Sjöholm 
 

11.30 Nordanstigsmodellen - En horisontell 
helhetsmodell för verksamhetsstyrning 
Nordanstigs kommun har med utgångspunkt ifrån verksamhetens 
grunduppdrag och processer digitaliserat och operationaliserat en 
helhetsmodell för ledning och styrning grundat i systemsynsättet. 
Ständiga förbättringar i verksamheten, nytta för elever/brukare 
och medarbetarengagemang står i fokus! 
 

Carina Nilsson 
Nordanstigs kommun 

12.15 Lunch  

     

 

  



 
 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Vi genomför årets höstträff på Klockaregårdens Hotell. Där har vi 
förhandsbokat ett antal rum. Först till kvarn gäller.  
Vi	startar	med	lunch	kl.	12.00	den	7/11	och	avslutar	med	lunch	
kl.	12.15	den	8/11. 

Kostnad Konferensavgiften är 2 475 kronor per person. (Enkelrum, 2 luncher 
och en middag ingår).  För deltagare som ej önskar rum är kostnaden 
1850 kronor per person) Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla 
kostnader faktureras.  

Bli medlem Medlem kan du bli genom anmälan på föreningens hemsida 
www.kef.se 

Anmälan Anmälan	görs	på	www.kef.se.		Sista	dag	för	anmälan	är	1/10	2019.		
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 Konferensinnehåll: 
Annelie Johansson, 070-240 09 99   
	
Göran	Persson	Lingman	072-	060	66	50	
Goran@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, tel. 0720-605010,  
medlem@kef.se   

 

 
 
 
 


