
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

Personalekonomikonferensen 
2019 
Stockholm 12–13 november 2019 

KEF:s Personalekonomikonferens 2019 
Personalekonomi är ett område som ökar i betydelse och vi på KEF vill att ekonomer och 
HR-personal ska ha en gemensam arena för att kunna diskutera dessa frågor, lyssna på 
det senaste inom området samt inspireras att ta nya steg för samverkan inom väsentliga 
delar av personalekonomiområdet. Därför genomför vi återigen denna konferens som 
kommer att gå av stapeln en gång varje år. 

Föreläsare 
Seminarieledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.  
 
Följande föreläsare kommer att delta: 
 
Marcus Gustavsson med bakgrund inom revisionsbranschen (PwC i 3 år) följt av 
7 år i Mörbylånga Kommun och 8 år i Kalmar kommun. 
Marcus har främst arbetat med bemanningsekonomi och att ta fram modeller för 
budgetering, planering och uppföljning av personalkostnader. 
 
Myrna Palmgren är doktor inom optimeringslära och arbetar med planering och 
styrning inom Region Östergötland. Tidigare har hon arbetat med bland annat 
bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm. 
Myrna har konsulterfarenhet både nationellt och internationellt från en stor mängd 
olika verksamheter såsom t ex inom transport- och flygindustrin, SKL, 
Migrationsverket, Polisen, Ikea, de flesta landsting och ett stort antal kommunala 
verksamheter. Myrna ingår i SKLs expertgrupp för ”Heltid som norm”. Hon 
utnämndes till årets kommunalekonom 2012 med motiveringen: ”Hon har på ett 
föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering på kartan 
inom den kommunala verksamheten”. 
 
Carina Molander, skådespelerska, komiker, föreläsare och författare. Carina 
använder humor som verktyg för att nå allvaret. Carina kommer att ansvara för 
avsnittet om kommunikation. 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Samir Sandberg 
Samir Sandberg  har arbetar inom PwC sedan 2011 med så väl revision som 
rådgivning gentemot  kommuner och landsting. Inom PwC har Samir framför allt 
arbetat frågor kring ekonomi- och personalstyrning inom utbildningssektorn samt 
vård och omsorg. Han har även arbetat med långsiktiga 
personalförsörjningsanalyser samt effekter av nationella och lokala regelverk och 
styrsystem inom offentlig finansierad verksamhet. Samir är Civilekonom i 
nationalekonomi med inriktning samhällsekonomisk analys och har tidigare 
arbetat med ideella organisationer på såväl internationell, nationell och lokal nivå. 
 
Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Hans har lång och 
gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Hans är även 
verksam på Kfi i Göteborg. 
 
Ingela Karlsson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Ingela har lång och 
gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och har varit verksam som 
ekonomichef i kommunal sektor. 
 
 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till dig som ekonom, controller, HR-personal, personalhandläggare, 
personalchef, ekonomichef och som arbetar med personalekonomi och personalfrågor på 
olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef eller politiker till detta 
seminarium. 

Detaljprogram 

Tisdag 12:e november 

09.30 Samling, kaffe  

10.00-
12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalstyrning genom Nyckeltal.  
“Personalen är vår viktigaste resurs” är ett 
slitet uttrycket, men det är också ofta sant. 
Inom offentlig sektor uppgår 
personalkostnaderna ofta till merparten av 
verksamheternas kostnader ändå används få 
nyckeltal inom personal för den dagliga 
styrningen. Under detta pass tittar vi på lite 
olika personalnyckeltal och hur det kan 
användas i styrningen i olika typer av 
verksamheter samt hur vi kan använda oss av 
personalnyckeltal för att se och mäta det 
framtida behovet av kompetenser.    

Samir Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 Lunch  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

13.00-
15:00 

Bemanningsekonomi – en väsentlig 
del av den ekonomiska styrningen 
Personalkostnaderna utgör en väsentlig del 
av kommunernas kostnader och inom till 
exempel omsorgsverksamheterna ligger 
personalkostnaderna på 85-90% av 
budgetramen och utgör nästan uteslutande 
den påverkningsbara delen av budgeten. På 
vilket sätt kan vi styra och få kontroll på 
personalkostnaderna och vad krävs för att 
göra detta? 

Marcus Gustavsson  
 

15.00 Kaffe  

15.30- 
17.00 

Vill vi verka tillsammans -  
eller bara verka jobba tillsammans? 
På de flesta områden i samhället påtalas 
behovet av samverkan. Mellan olika 
yrkeskategorier. Mellan polis och 
socialtjänst. Mellan hem och skola. Mellan 
psykiatri och missbruksvård. Mellan 
försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Mellan olika avdelningar i företaget. Mellan 
kommun och näringsliv. Inom kommuner..... 
Listan kan göras hur lång som helst. 
Men samverkandet tycks gå sådär.... 
Substantivet Samverkan tillhör de ord, som 
är ganska lätt att lära sej säga, men tydligen 
lite knepigare att uppnå. 
Liksom Saltomortal, Fullständig närvaro 
eller Hemgjord bearnaise. 
Vill vi göra en saltomortal finns det vissa 
specifika saker vi behöver träna på?  
Vad behöver vi träna på för att kunna 
Samverka?  
 

Carina Molander 
 

  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Onsdag 13:e november 

   

08.30-
11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-
12.30 

”Styrning som går över styr - hur får vi 
personalekonomin att bli ett?"   
Enhetschefer i kommunerna som lägger in 
rätt saker i HR systemen för att släppas 
igenom men ändrar och gör som man vill 
efteråt och noll kopplingar mellan ekonomi, 
HR och verksamheten, vilket resulterar i 
skenande kostnader. En naiv föreställning 
om att hårdare kontroller, handböcker med 
rutiner kommer att lösa problemen. En 
styrning som ändrar beteenden men inte på 
det sättet man hade hoppats på. Det som 
egentligen krävs är arbetsmöten med en 
öppen dialog där målet är att lösa problem 
tillsammans. Det här är väldigt aktuella 
ämnen i kommuner som inför heltid som 
norm och där kostnaderna bara ökar 
explosionsartat. Fler och fler kommuner får 
kritik att inte ekonomer har varit tillräckligt 
inblandade vid införandet av heltid. 
 
Att analysera verksamheten  
En genomgång av några analysmodeller man 
kan använda för att analysera verksamheten 
för att öka effektiviteten. 
 

Myrna Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Petersson 

12.30 Lunch  

13.30-
15:30 

Coachning - vad, varför, hur? 
Introduktion till coachande förhållningssätt 
och vad det innebär och hur man kan jobba 
med det som chef/ledare i organisationen. 

Ingela Karlsson 
 

15.30 Kaffe  

15.30 Avslutning Roland Svensson 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Seminariet genomförs på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i 
Stockholm. 
Vi startar tisdag 12 november kl. 10.00 och håller på till kl. 17.00. 
Kaffe serveras från 9:30. Onsdag den 13 november startar vi 08.30 
och slutar 15.30. 
 

Kostnad 
 Fram till 11/9 Efter 11/9 

Medlem  7 900:- 8 600:- 

Icke medlem  8 600:- 9 300:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 10/10. Antalet platser är 
begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din 
plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in 
seminariet om det är för få deltagare anmälda. 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Eva Virtanen, 072-061 70 90  08.00-12.00 
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 
Medlem@kef.se 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 


