
 

  

 

 
 
 

 

Krets 3, Småland, Halland 

Inbjudan till presentation av 
regeringens vårproposition  
samt årsmöte KEF krets 3 Småland Halland 
Hooks Herrgård 2019-06-04 

KEF krets 3, Småland och Halland, hälsar välkommen till 
Hooks Herrgård och en förmiddag med Annika Wallenskog, 
chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och 
årets kommunalekonom 2017, som presenterar:  
 
Regeringens bedömning av ekonomin och  
nyheter i budgetpropositionen 

 
Konsekvenser för kommuner och landsting med  
anledning av budgetpropositionen 
 
Genomgång av SKLs bedömning av konjunkturen  
och utredningar och nya regler som påverkar  
kommun och landstingssektorns ekonomi. 

 
 
 
Annika Wallenskog är en chefsekonom på SKL.  
Hon är redaktör och ansvarig för Ekonomirapporten. Annika 
är en uppskattad föreläsare och förklarar pedagogiskt och 
initierat budgetproposition, internationell och nationell 
ekonomi och dess påverkan på kommuner och landsting.   
 
 
Välkommen även till årsmöte i krets 3 Småland Halland. 

 
 

Observera att anmälan är redan 20 maj! 



 

 
 

 

 

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

Program 

Tisdag 2019-06-04  

08.30 Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, informerar om det ekonomiska  
läget för kommuner och landsting/regioner samt om regeringens 
budgetproposition.   
Fikapaus vid lämpligt tillfälle under förmiddagen 

12.00 Årsmöte i KEF krets 3 Småland Halland 

12.30 Lunch och avslutning 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Hooks Herrgård  
Se vägbeskrivning under ”hitta hit” på www.hooksherrgard.se 
Tisdag 4 juni 08.30-12.30 och därefter lunch 

Kostnad 
 Medlem Icke medlem 

Avgift 1 000:- 1 500:- 

Du betalar ingen avgift om du bara deltar på årsmötet 

 
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 
Priserna inkluderar lunch och kaffe. 
Bli medlem! Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se  

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 20/5 2019  
Anmälan är bindande. Vid förhinder överlåt din plats till en kollega. 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Torbjörn Pettersson, 076-724 40 77, torbjorn.pettersson@rjl.se  

 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10, anne-marie.westin@kef.se 
Eva Virtanen, 072-060 50 10, eva.virtanen@kef.se 

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

 
 

Välkomna!  
Kommunalekonomernas förening, Krets 3, Småland, Halland 


