
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Konferens för ekonomer inom 
omsorg- och socialtjänst  
Distanskurs den 22-23 oktober 2020  

Den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med 

omsorgsfrågor och socialtjänstfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till 

erfarenhetsutbyte mellan kollegor inklusive en middag. 

Innehåll 
Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller 

genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med 

ekonomkonferensen är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, 

ekonomistyrning samt redovisning som berör just er grupp. Det gör vi genom att både lyssna 

till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion 

med kollegor.   

Föreläsare 
Temadagarna leds av Roland Svensson och Ingela Karlsson. Båda kommer från KEF. Vidare 

medverkar: Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun och koncern. Ida Ketonen, 

verksamhetskonsult, Serkon, är genusvetare och har en bakgrund inom förändringsledning i 

offentlig verksamhet. Karin Sandström, ekonomikonsult och expert på kommunal 

verksamhet, Serkon. Karin har erfarenhet av att arbeta som ekonom inom kommunens alla 

olika områden. Kalle Pettersson är utvecklingschef i Helsingborgs stads socialförvaltning och 

är har mångårig erfarenhet av digitalisering av socialt arbete. Göran Persson Lingman, Kef. 

Elinor Axelsson, Utvecklingsledare, Vara kommun. 
  



 

 

 

 

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

Detaljprogram 
 

Den 22 oktober 

10.00 Inledning 

Kort om föreningen och dess verksamhet 

under året samt genomgång av programmet 

och praktiska detaljer  

Roland Svensson/Ingela 

Karlsson 

10.10 Hur kan vi upptäcka och förebygga 
fusk och oegentligheter?  
Södertälje kommun bedriver sedan flera år 
ett framgångsrikt systematiskt arbete med 
att upptäcka och förebygga fusk och 
oegentligheter, vilket påverkat såväl 
arbetsmiljö som kostnadsutveckling positivt. 
Här får vi ta del av Södertäljes erfarenheter 
och veta mer om hur kommunen har arbetat. 

Anna Flink 

12.00 Lunch  

13.00 Jämställdhet för ekonomer – en 

introduktion 

Vilka beröringspunkter finns det mellan 

jämställdhet, kommunens uppdrag och 

ekonomens roll? Under seminariet 

sammanfattar vi bakgrunden till Sveriges 

kommuners jämställdhetsarbete, trender i 

samhällsutvecklingen och konkreta verktyg 

som varje kommunekonom bör känna till för 

att kunna delta i och driva på kommunens 

jämställdhetsarbete.   

 

 

Ida Ketonen och Karin 

Sandström 

 

 

 

 

14.30 Paus  

15.00-

16.15 

Kan socialt arbete förbättras med 

hjälp av AI? 

Flertalet av de skattningsverktyg som 

används inom socialt arbete skulle kunna 

användas som utgångspunkt för AI-baserad 

matchning av vård- och behandlingsinsatser. 

Det skulle ge nya möjligheter att komplettera 

kvalitativ forskning kring sociala insatser 

med kvantitativ AI-forskning, avancerad 

mönsterigenkänning och stordata-analyser. 

Samtidigt finns det en hel del hinder som 

måste överbryggas vad gäller juridik, etik och 

ägandeskap när det handlar om att skapa 

algoritmer baserad på den kanske mest 

känsliga data som finns i kommunernas 

socialregister. 

Kalle Pettersson 

 

Den 23 oktober 

http://www.kef.se/


 

 

 

 

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

08.30 Hur kan verktyget Excels Power Query 

stödja analys och uppföljning 

• Power Query ett måste att känna till 

för ekonomen? 

• Hämta och göra ostrukturerad 

information bearbetningsbar i Excel 

• Få Excel att betrakta flera filer i en 

mapp som om det vore en databas   

• Exempel på områden där verktyget 

kan stödja analys och uppföljning 

Göran Persson Lingman 

10.00 Paus  

10.30 Dagens och morgondagens 

utmaningar – vad kan vi lära av 

varandra?  

Gruppdiskussioner och delgivande till 

varandra i gruppen om våra erfarenheter.  

• Vilka framtida utmaningar kan vi 

se? 

• Hur arbetar vi/andra med att möta 

utmaningar och förväntningar 

• Finns områden där vi skulle kunna 

öka samarbete med andra 

• Goda exempel att dela/sprida till 

andra 

Kef 

12:00 Lunch  

13:00 I offentlig förvaltning, hur kan vi ta 

reda på vilket digitaliseringsprojekt 

som lönar sig bäst?  

- Hur gör man för att ta reda på vilket 

digitaliseringsprojekt som lönar sig bäst, ska 

man låta magkänslan styra eller finns det 

metoder och verktyg att ta hjälp av? 

- Kan samverkan leda till framgång eller är 

det bara krångligt och tar tid? 

- För att få svar på om det lönar sig att arbeta 

digitalt med signeringslistor inom kommunal 

hälso- och sjukvård bestämde sig sex 

kommuner i Skaraborg att jämföra manuellt, 

pappersbaserat arbetssätt mot digitalt 

arbetssätt. För att beräkna kostnaden och 

hitta nyttor använde man sig av en 

nyttorealiseringskalkyl.  

Elinor Axelsson 

14.30 Paus  

http://www.kef.se/


 

 

 

 

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

15.00 Att leda 

förändring/utvecklingsprocesser - hur 

når vi dit vi vill och får alla med oss?  

Alla står vi idag inför någon form av 

förändring. Det kan vara digitalisering, 

effektivisering, eller varför inte en 

omorganisation. Men vad innebär egentligen 

förändring? Mycket handlar om att ta 

organisationen från ett läge till ett annat, och 

för att göra det framgångsrikt behöver vi ta 

reda på vad människor behöver förstå, 

acceptera och göra annorlunda. 

Ingela Karlsson 

16.00 Avslutning  

 

 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Konferensen hålls på distans via webbsändning den 22-23 oktober. 

Vi startar dag 1 kl. 10.00 och håller på till 16.30 med gemensam middag 18.00. 

Dag 2 börjar vi 8.30 och håller på till kl. 16.00.  

Kostnad 
 Fram till 21/8 Efter 21/8 

Medlem  6 100:- 6 800:- 

Icke medlem  6 800:- 7 500:- 

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 21/9.  

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:  

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 

Medlem@kef.se 

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