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Kommunalekonomernas förening  
Södra kretsen 

SKÅNES EKONOMIDAGAR 2019  

4 – 5 DECEMBER  
 

Även i år på Hotel & Casino Marienlyst i Helsingør!  
 
 
Åter är det dags för Skånes Ekonomidagar! Vi erbjuder som vanligt en konferens med ett 
brett innehåll i syfte att vidga och fördjupa vår kompetens på olika områden samtidigt 
som vi under trevliga former träffar kollegor för att underhålla och utöka våra nätverk 
inom yrkesområdet.  
 
 
 

 
 
 

Varmt välkommen till Helsingør! 

http://www.kef.se/
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Kommunalekonomernas förening  
Södra kretsen 

ONSDAG DEN 4 DECEMBER 
 
09.00  SAMLING OCH KAFFE  

 
09.30  INLEDNING 

Agneta Sjölund, ordförande i södra kretsen 
 
09.45  EKONOMICHEFEN SOM BLEV KOMMUNDIREKTÖR  

Hur leder man en komplex organisation med politisk dynamik, styrning i flera dimensioner och 
de demografiska och ekonomiska utmaningarna i riktning mot FN:s globala mål. Ett ledarskap 
där etik och värderingar blir allt viktigare – eller kanske det viktigaste?   

 Anna Cederqvist, kommundirektör Vara. Årets kommunalekonom 2015. 
 
11.00  HUR OMEDVETET TIDSLÄCKAGE FÖRSTÖR EKONOMI OCH PLANERING 

Fel i tidsfaktorn utgör nästan alltid grunden till problemen i ekonomistyrning, rapportering, 
projektledning och kommunal planering. Det går att minska dessa problem med väntetider, 
köer, förseningar och stress, men även dålig produktivitet, dålig lönsamhet och återkommande 
uppsägningar. Föredraget presenterar flera fall och lösningar från verkliga organisationer, där 
man har haft stort tidsläckage. 
Fabian von Schéele, Docent, Civ. Ing., Dr i Data- och Systemvetenskap, Linnéuniversitetet. 
Flerfaldigt prisbelönt för sin forskning om ekonomi och tidsstyrning. 

 
12.00  LUNCH 

 
13.00  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, områdeschef försörjningsstöd, Södertälje kommun 
 

14.00  ATT HA KUL PÅ JOBBET 
 Det går snabbare och enklare att jobba och framför allt är det lättare att ha kul på jobbet och det 

handlar om att lära känna sig själv i andras ögon och få bekräftelse. 
 Jan Bylund, föreläsare, programledare och en av Sveriges första ståuppkomiker 

 
15.00  EFTERMIDDAGSFIKA 

 
15.30  POLISEN SOM BLEV DECKARFÖRFATTARE 
 Anders de la Motte är deckarförfattare som debuterade med romanen Geim 2010. Därefter har 

han gett ut ytterligare sex deckare och fått flera utmärkelser, bland annat Svenska 
Deckarakademins pris för Bästa svenska kriminalroman 2015. 

 Anders de la Motte, flerfaldigt prisbelönt deckarförfattare och före detta säkerhetschef och polis 
 

18.30  SAMLING INFÖR MIDDAG MED UNDERHÅLLNING  
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TORSDAG DEN 5 DECEMBER 
08.45  REKORDÅR FÖR INVESTERINGAR. MEN HAR VI KOLL OCH HUR STYR VI? 

Stora utmaningar för sektorn när det gäller investeringar – vad är rätt prioritering och vilka 
perspektiv är viktiga att belysa för att få ett bra beslutsunderlag? Hur styr vi och hur kan vi få 
en högre genomförandegrad dvs hur är sambanden mellan det vi planerar och det faktiska 
utfallet? Karlskrona kommun har påbörjat ett arbete som syftar till att utveckla styrningen av 
det strategiska stödet och strukturen för planering, samordning och samverkan. 
Anette Sturesson, ekonomichef och Helen Wolf, finanschef Karlskrona kommun

 
09.30  FÖRMIDDAGSFIKA 

 
10.00  VAD ÄR PROBLEMET? OM EFFEKTIV STYRNING AV OFFENTLIG SEKTOR  

Framtidens utmaningar kräver ett annat sätt att tänka när det gäller hur vi styr och utvecklar 
vår offentliga sektor. Hur tar vi tillvara på den effektiviseringspotential som finns i en 
förbättrad styrning? Lars har lång erfarenhet av att arbeta med dess frågor och skrivit en bok 
om ämnet. 
Lars Stigendal, utbildare, konsult, författare 
 

11.30  DET OMÄTBARAS RENÄSSANS 
Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att 
spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv 
som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för 
omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot 
förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet. 
Jonna Bornemark, professor i filosofi och författare

 
12.30  LUNCH 

 
13.30  EN GYLLENDE STUND I ZONEN 

Inga nya metoder. Inga att göra-listor. Inget mer snömos. Endast insikter som gör skillnaden. 
Bli den bästa versionen av dig själv, i alla lägen. Utsedd till årets föreläsare, 2015. 
Dennis Westerberg, föreläsare, författare och världsförbättrare

 
EFTERMIDDAGSFIKA SERVERAS UNDER EN PAUS I DEN AVSLUTANDE FÖRELÄSNINGEN. 
KONFERENSEN AVSLUTAS CA 15.30. 
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PRAKTISKA UPPLYSNINGAR 
 
TID OCH PLATS 
Datum: 4–5 december 2019  
Plats: Hotel & Casino Marienlyst, Nedre Strandvej 2 i Helsingør  
 
 
KOSTNAD  
 Medlem Icke medlem 
Konferens med övernattning/middag 5 200 kr 5 700 kr 

Konferens utan övernattning/middag  3 500 kr 3 900 kr 

Endast en dag utan middag  1 700 kr 2 100 kr 
 
 
BLI MEDLEM 
Medlem kan Du bli genom anmälan på föreningens hemsida www.kef.se 
 
 
ANMÄLAN 
Anmälan gör Du på föreningens hemsida www.kef.se senast 27 september  
 
 
UPPLYSNINGAR 
Om du har frågor om konferensen är du välkommen att kontakta: 
Henrik Heyman, henrik.heyman@malmo.se, Tfn 040-34 10 83 
Fredrik Lindahl, fredrik.lindahl@skane.se, Tfn 0768-65 27 52 
Anne-Marie Westin, anne-marie.westin@kef.se, Tfn 026-12 81 85  
 
 
BEKRÄFTELSE 
Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail senast tre veckor före konferensstart.  
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