
 

  

 

 
 
 

 

 
 

Gemensam utvecklingsdag 
för ekonomer och chefer 
inom socialtjänst och 
omsorg  
Stockholm 2019-10-14 

Idag upplevs ofta ”skilda världar” mellan ekonomer och verksamhetsföreträdare. Hur 
förbättrar vi ekonomernas verksamhetskompetens och verksamhetschefernas ekonomiska 
kompetens? Under kursdagen kommer vi att fokusera på hur ni kan uppnå ett bättre 
samarbete och samsyn för att uppnå en bättre styrning och ledning samt uppföljning av 
verksamheterna.   

Korta föreläsningsavsnitt med fallbeskrivningar samt utrymme för grupparbeten, 
reflektioner och diskussioner. Det är en fördel om ni anmäler er från de båda olika 
yrkeskompetenserna.    

 Följande delar kommer att ingå: 

Styrning och ledning  

• Dagens styrning? 

• Vilka framgångsfaktorer behöver beaktas mer? 

• Morgondagens styrning?  

Kultur och miljö 

• Vilka kulturer och miljöer finns idag?  

• Samsyn och samarbete? 

• Vad förenar? Vad skiljer? 

• Morgondagens kultur?  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Kompetens 

• Hur nyttjar vi dagens olika kompetenser – ekonomi, personal/prestationer och 
kvalitet? 

• Morgondagens samverkan mellan olika kompetenser? 

Resursfördelning – vem gör vad?  

• Dagens resursfördelning inom olika verksamhetsområden? 

• Bygger dagens resursfördelning på mätbara fakta och kopplas dessa ihop med 
budgettilldelningen Inom LSS/OF, ÄO, IFO och inom övriga verksamheter? 

• Resursfördelning - på ett bättre sätt framöver? 

• Hur kan vi nyttja varandras kompetenser i detta arbete?   

Hur uppnår vi en god och tillräcklig styrning och ledning samt uppföljning?  

• Åtgärder för att uppnå en bättre samsyn, ett närmare samarbete och en 
tillräcklig styrning? 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, KEF. Föreläsare är Jard Larsson har mer än 30 års 
erfarenhet som konsult av styrning av IFO, vård- och omsorgsverksamheter och har även 
varit verksam som socialchef. Han är flitigt anlitad och uppskattad som föredragshållare 
inom dessa områden. 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, samt förvaltningschefer och verksamhetschefer 
inom IFO, LSS och vård- och omsorgsverksamheter. Politiker som kommer i kontakt med 
dessa frågor kan självfallet även ha nytta av kursen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Program 

Måndag den 14:e oktober 

09.30 Samling, kaffe  

10.00 Introduktion och utgångspunkter för dagen 
• Styrning och ledning  
• Kultur och miljö 
• Kompetens 

Jard Larsson 

12.00 Lunch  

13.00 • Resursfördelning – vem gör vad?  
• Hur uppnår vi en god och 

tillräcklig styrning och ledning 
samt uppföljning?  

Jard Larsson 

14.30 Kaffe  

15.00- 
16.30 

Forts från tidigare pass. Jard Larsson 

 
 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm 
den 14 oktober. 
Vi startar måndag den 14 oktober kl.10.00 och håller på till kl. 16.30. 
Kaffe serveras från 9.30. 

Kostnad 
 Fram till 14/8 Efter 14/8 

Medlem  3 900:- 4 400:- 

Icke medlem  4 600:- 5 100:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 13/9. Antalet platser är 
begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din 
plats till en kollega i stället! 

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, 072-060 50 10 
Medlem@kef.se 

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

 


