
Efter pandemin  
– välfärdens ekonomi och samhällets värderingar

Onsdagen den 17 juni kl. 8.45–12.00

Distansutbildning

Kommunernas och regionernas omvärldsbevakning och omvärldsanalys  
har väl sällan varit mer angelägen än nu. Under Corona-våren 2020 erbjuder 
KEF bland annat webbaserade konferenser. En av vårens/sommarens vikti-
gaste konferenser har rubriken ”Efter pandemin - välfärdens ekonomi och 
samhällets värderingar”. Ta chansen att lyssna på några av Sveriges främsta 
experter! Konferensen ger nödvändig input inför höstens budgetarbete!

Målgrupp 
Konferensen riktar sig kommunens/regionens politiska ledning och förvaltnings-
ledning och till ekonomer och andra tjänstemän som deltar i budgetarbetet inför 
2021.

Föreläsare
Föreläsare under förmiddagen är: Annika Winsth, chefekonom Nordea, Annika 
Wallenskog, chefsekonom SKR samt Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies 
på Kairos Future. Värd för konferensen är Niklas Anemo, kanslichef för Kommu-
nalekonomernas förening. 

Pris och anmälan
En kommun- eller regionlicens kostar 10 000 kr. Det inkluderar tio mottagare, men 
obegränsat antal deltagare. Din organisations kontaktperson anges i samband 
med anmälan.  
Anmälan görs på www.kef.se senast den 9 juni 2020. Anmälan är bindande.  
Varje kommun, via en kontaktperson, får i ett senare skede skicka alla deltagares 
e-postadress som ska delta i utbildningen. 

Vänd för mer information om kursinnehållet!

Adress: Norra Skeppsbron 5A 803 10 Gävle. E-post: medlem@kef.se. www.kef.se

Annika Winsth Annika Wallenskog Fredrik Torberger



Innehåll: Efter pandemin – välfärdens ekonomi och samhällets värderingar 
Vad händer i samhället efter Coronapandemin? Hur påverkas medborgare och näringsliv? 
Hur påverkas ekonomin i stort och hur ser det ut för välfärdssektorn? Hur ser värdering-
arna ut i ”post-Coronasamhället”? Följande områden berörs i olika föreläsningar under 
dagen:

• Hur påverkas ekonomierna av Coronautbrottet?

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Hur ser det ekonomiska läget i världen och i Sverige ut? Skiljer sig Coronakrisen från 
tidigare kriser? Fungerar finans- och penningpolitiken? Hur mycket kan ett land låna 
och hur klarar sig länder som redan hade en hög statsskuld? Påverkas fastighetsmark-
naden? Vad händer om priserna på bostäder sjunker kraftigt? Kan krisen påverka det
geopolitiska läget, med ökad nationalism och fler handelshinder? Eller är det tvärtom? 

• Ekonomiska förutsättningar för regioner och kommuner

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för regioner
och kommuner. Hur bör kommuner och regioner resonera i budgetarbetet? 
Vad är god ekonomisk hushållning 2021 - kan det ekonomiska resultatet vara på en
lägre nivå än ”normalt”? Är det rimligt att välfärdssektorn därmed tar mer lån för att 
finansiera investeringar? 

• Framtidens samhällskontrakt – om morgondagens medborgare och deras  
relation till varandra och samhället 

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

 Redan innan pandemin slog till befann sig samhället i ett skifte. Vid det förra stora skiftet
 industrialismen, formades medborgarrollen aktivt av folkrörelserna och de följande
 decennierna skrevs ett samhällskontrakt med rubriken ”Välfärdssamhället”. Hur ser 
 framtidens medborgare ut och vad är innehållet i framtidens samhällskontrakt? 

Detaljprogram
Onsdagen den 17 juni

08.45   Inledning, Niklas Anemo, KEF 

08:50  Hur påverkas ekonomierna av Coronautbrottet? Annika Winsth, Nordea

ca 09:30  Paus

09:40   Ekonomiska förutsättningar för regioner och kommuner. Annika Wallenskog, SKR

ca 10:30  Paus

10:40    Framtidens samhällskontrakt, Fredrik Torberger, Kairos Future

11:40  Avslutning och frågor, Niklas Anemo, KEF
 

Boka senast
9 juni!
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