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Övergripande ekonomi- och  
verksamhetsplan t o m 2019

KEF lyfter kommunalekonomerna!
Föreningens vision inför 2025 är - KEF lyfter kommunal-
ekonomerna. Det innebär att föreningen lyfter kom-
munalekonomerna som individer och som yrkesgrupp. I 
visionen ingår tre fokusområden:

 » Kompetens

 » Yrkesroll 

 » Opinionsbildning

Kompetensutveckling innebär att tillhandahålla kurser 
och konferenser men lika viktigt är att stödja och 
stimulera forskning om utveckling inom området och 
att verka för ett nationellt och internationellt kollegialt 
erfarenhetsutbyte. Föreningen ska aktivt medverka i 
debatten. Väsentligt är att arbeta med ett stort antal 
olika aktiviteter inom ett flertal olika områden. Inom 
opinionsbildning ska, vid sidan av vår tidskrift, aktivite-
ter genomföras för att utveckla såväl vår hemsida som 
annan social media som kan driva våra frågor framåt. 

Verksamheten tom 2018 inriktas på att fortsätta arbetet 
för att nå nedanstående långsiktiga mål. 

Kompetens
Övergripande mål inom fokusområdet kompetens

 » Rusta ekonomerna för framtidens utmaningar inom 
branschen.

 » Utbudet av kurser och arrangemang ska vara så varierat 
till innehåll och form att medlemmarnas kompetens 
förstärks. 

 » Skapa flexibla mötesplatser och forum för lärande.

 » Dialog om utbildningsbehovet.

 » Alla medlemmar har kompetensutvecklingsplaner på 
sina arbetsplatser.

 » Delta i internationella sammanhang. 

Verksamheten 2018-2019 inriktas på

 » Att fortsätta utvecklingen av och genomföra program 
för certifierad kommunalekonom.

 » Att komplettera tidningen Kommunal Ekonomi med 
ett digitalt nyhetsflöde för snabbare nyhets- och 
informationsspridning.

 » Att arbeta med och sprida omvärldsbevakning för att 
stärka kommunalekonomernas kompetens.

 » Att utveckla föreningens utbud av e-learning.

 » Att fortsätta utveckla dialogen kring kompetens-
utvecklingsbehov med medlemmarna och deras 
arbetsgivare. 

 » Att ta fram och sprida stödmaterial för medlemmar-
nas kompetensutvecklingsplanering.

 » Att utöka utbytet med våra nordiska grannländer 
utifrån aktuella frågeställningar.

 » Att genomföra studier för att öka kunskapssprid-
ningen inom följande områden, 
– VA överskottshantering och 
 finansiering av framtida investeringar 
– Budgetprocessen 
– Den digitala ekonomen

Opinion
Övergripande mål inom fokusområdet opinion

 » Medverka i utredningar, påverkansgrupper mm och 
vara en aktiv och naturlig remissinstans. 

 » Ta initiativ till debatt i kommunalekonomiska frågor.

Verksamheten 2018-2019 inriktas på

 » Delta i diskussionen om ramverk för revision av 
finansiella rapporter. 

Yrkesroll
Övergripande mål inom fokusområdet yrkesroll

 » Tydliga riktlinjer i frågor om etik och moral.

 » Mentorskap för att stärka/coacha nästa generation.

 » Ökad närvaro vid högskolor och universitet.

 » Certifierad kommunalekonom för att vara en av de 
attraktivaste yrkesrollerna, topp 10 år 2025.

 » Fördubbla medlemsantalet till 2025.

Verksamheten 2018-2019 inriktas på

 » Att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet.

 » Synliggöra ekonomrollen och ekonomiämnet genom 
utmärkelserna Årets kommunalekonom, Årets insats 
och Årets kommunalekonomiska uppsats.

 » Att skapa ytterligare mervärden i att vara medlem.

 » Att öka närvaron på högskolor och universitet för att 
öka attraktiviteten för yrket.

 » Att göra en studie av hur etiska frågor upplevs av 
medlemmar i kommuner och landsting och föra en 
aktiv dialog kring resultatet av studien.
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Bokslut 

2017

Av förenings-
mötet 

beslutad
budget 2018

Förslag till 
budget

2019

Intäkter

Medlemsavgifter 1 555  1 600 1  600

Nettoomsättning 20 263 24 400 25 000

S:a intäkter 21  818 26 000 26 600

Kostnader

Övriga externa kostnader -12 855 -16 400 -17 350

Personalkostnader -9 190 -9 500 -9 500

Avskrivningar -153 -150 -150

S:a kostnader -22 198 -26 050 -27 000

Rörelseresultat -380 -50 -400

Finansiella poster

Intäkter 0 50 0

Kostnader 0 0 0

Resultat efter 
finansiella poster

-380 0 -400

Skatt 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -380 0 -400

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift. 

Av styrelseinstruktionen framgår att:

”Styrelsen ansvarar för att planera och styra föreningens verksamhet så att intäkterna över-
stiger kostnaderna. Om det egna kapitalet exklusive kretsarnas kapital överstiger 3 miljoner 
kronor får dock överskjutande del användas för satsningar som styrelsen beslutar om.” Eget 
kapital exklusive kretsarna uppgick till 4 970 tkr 2017-12-31. Styrelsen har beslutat att 
använda 400 tkr av det egna kapitalet för satsningar under 2018.

Ekonomi
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