
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Heltid som norm på riktigt  
- hur påverkar det ekonomin? 
Webbinarie 2020-06-10, kl. 13:00-14:30 

Ulricehamns kommun berättar om det arbete de har gjort för att införa heltid som norm i 
hela organisationen. Med fokus på de ekonomiska effekterna. 

Ulricehamns kommun har erfarenhet av ett nytt sätt att arbeta med schema och bemanning. 
Kommunen tog ett helhetsgrepp om bemanningsfrågorna i samband med införande av 
heltid som norm.  
 

• Vilka har varit utmaningarna och vilka är framgångsfaktorerna? 

• Hur påverkar Coronautbrottet kommunens planering och arbetssätt?  

• Framförallt - hur har arbetet påverkat kommunens ekonomi? 
 

Föreläsare 
Föreläsare är Susanne Åhman och Caroline Ahlberg, Ulricehamns kommun. 
 
Susanne har arbetat på ledningsnivå i flera kommuner, bland annat som socialchef. Susanne 
är planeringschef i Ulricehamns kommun och har det övergripande ansvaret för kommunens 
arbete med att införa heltid som norm. 
 
Caroline Ahlberg är bemanningscontroller i Ulricehamns kommun och arbetar även på 
övergripande nivå med Ulricehamns kommuns budget. Caroline har tidigare arbetat som 
ekonomstöd till olika verksamheter. Caroline har även varit tillförordnad ekonomichef i 
Ulricehamns kommun under del av 2020.  
 
Kursledare är Niklas Anemo, Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet 
från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i 
Ulricehamns kommun. 

 
Målgrupp 
Webbinariet riktar sig till en bred målgrupp: chefer på olika nivåer, projektledare, ekonomer 
– till alla i kommunen som på något sätt är involverade i planering och uppföljning av 
personalintensiva verksamheter. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams den 10 juni kl. 13:00-

14:30. Praktiska instruktioner skickas ut till deltagarna innan kursen. 

Kostnad 
Medlem  895:-  

Icke medlem  1 195:-  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälnings- och avbokningsregler 

Anmälan görs på www.kef.se senast den 3 juni. Anmälan är bindande 

men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/ändringar ska ske 

skriftligen till medlem@kef.se 

 

Anmälan avser en person per sändning. Spridning av 

länken är ej tillåtet! 

 

Förutsättningar för distansutbildning/teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internetuppkoppling 

samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Kamera eller 

mikrofon är inte nödvändigt. Det kommer finnas möjlighet att ställa 

frågor till föreläsarna i samband med utbildningen. 

 

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Niklas Anemo, 076-327 94 40 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12) 

Medlem@kef.se   

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information 

skickas ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till 

distansutbildningen skickas senast två dagar innan kursstart.  
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