
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Budgetdagen 
Distanskonferens den 11 december 2020  

Kommunalekonomernas förening bjuder in till de årligen återkommande budgetdagarna. 

I år har två dagar blivit en dag och vi kör digitalt på grund av rådande omständigheter. 

Budgetdagen är en konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt 

eller på förvaltning. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med 

nyheter. 

Innehåll 
Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller 

genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ”Budgetdagen” 

är att belysa ett antal aktuella ämnen inom kommunal ekonomi som ger dig möjlighet att 

skapa en ännu kvalitativare ekonomistyrning med inriktning mot budgetprocess och 

dokument. I år kretsar fokus kring hur Corona-pandemin påverkar samhället och 

kommunsektorn ur olika perspektiv.  

 

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner 

Niklas Johansson på SKR ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och 

skatteprognoser för kommuner och regioner.  

 

Den ekonomiska utvecklingen på global och nationell nivå 

Susanne Spector ger oss en bild av hur Nordea ser på en ekonomiska trenderna på global och 

nationell nivå.  

 

Styrning i Stockholm stad - en vetenskaplig studie  

25 års styrning (1991-2016) i Stockholms stad. Vart är styrningen i kommunerna på väg? Går 

det att tala om effektiv styrning? Styrningen av kommunerna väcker många frågor om det 

kommunala samhällsuppdraget i framtiden vilket är mycket intressant att reflektera över. 

Denna studie, som presenteras av Roland Almqvist som är professor vid Stockholms 

universitet, har tidigare presenteras både på forskningskonferenser samt i diverse praktiska 

sammanhang och då väckt stort intresse. 

   



 

 

 

 
 

 

 

 

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

 
 
Hur arbetar vi i Sjöbo med ekonomistyrning? 

Sjöbo kommun har under en längre tid arbetat med att utveckla och förbättra sin 

ekonomistyrning. Ann-Christin Walméus som är ekonomichef i kommunen delar med sig av 

sina erfarenheter kring arbetet med att förbättra ekonomistyrningen. 

 

Hur budgeterar och styr vi i Corona tider? 

Samuel Lundkvist från Skellefteå kommun och Emil Gisslow från Västra Götalandsregionen 

reflekterar hur ”Corona-pandemin” påverkar deras arbete med styrning och uppföljning i 

kommunen och regionen. Ser budgetprocessen annorlunda ut och vilka svårigheter har 

pandemin skapat i styrningen? 
 

Aktuella redovisningsfrågor 

Ola Eriksson från KEF lyfter fram aktuella frågeställningar och nyheter som påverkar budget 

och redovisning. 

Föreläsare 
Budgetdagen leds av Hans Pettersson från KEF. Vi får lyssna på Niclas Johansson från SKR, 

Susanne Spector från Nordea, Roland Almqvist från Stockholms universitet och Ola 

Eriksson från KEF. Vidare medverkar Ann-Christin Walméus från Sjöbo kommun, Samuel 

Lundkvist från Skellefteå kommun och Emil Gisslow från Västra Götalandsregionen 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Konferensen hålls i digitalt i Zoom den 11 december 2020. Vi startar 

dag 1 kl. 09:00 och håller på till kl. 16:00.  

Kostnad 
 Fram till 29/10 Efter 29/10 

Medlem  3 200 3 700:- 

Icke medlem  4 000:- 4 500:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

 

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

  

http://www.kef.se/
http://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 4 december 2020. 

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 deltagare.  

 

Förfrågningar 

 

Kursinnehåll:  

Hans Petersson, 072-505 29 28, hans.petersson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

medlem@kef.se 

 

Bekräftelse 

 

Så funkar det 

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

 

Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca 

en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du 

på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.  

Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn 

för att delta i utbildningen.  

Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar! 

Teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt. 
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