
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bemanningsekonomi när 
ljuset släcks 
– chefens match i vardagen 
Webbinarie 2020-10-26, kl. 13:00-14:30 
Kommunalekonomernas förening i samarbete med JOTIB AB 

 
Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen 
är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger 
förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger 
mer resurser i verksamheten? Hur är detta kopplat till schemat?  

 
• Jotibmodellen består av ett webbverktyg där grundläggande nyckeltal för 

bemanning, behov och ekonomi behandlas i nutid. Med stöd av Jotibmodellen, och 
genom att aktivt använda den kunskap verksamheten har, görs prognoser och 
planering i verktyget. 

• Kommuner som arbetar i Jotibmodellen får kontroll och överblick med hjälp av 
webbverktyget på ett enkelt och överskådligt sätt. Modellen innebär att användarna 
gör löpande och regelbundna analyser och ställningstaganden. Verktyget skapar 
därmed förutsättningar för verksamheten att agera innan det blir för sent. 
 
 

 
Agenda och innehåll 

  
- Vad är Jotibmodellen och vad skiljer den mot traditionell uppföljning av ekonomi? 
- Hur kan verktyget effektivisera uppföljningsprocessen och samarbetet mellan 

ekonom/controller och verksamhetsansvariga?  
- Hur ger modellen beslutstöd baserat på fakta?  
- Hur hänger allt ihop – ekonomi – bemanning – schema – planering? 
- Hur kan man översätta budgeten till förståelig bemanning? 
- Varför är Jotibmodellen en förutsättning för Heltidsresan?  

 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Föreläsare 
Föreläsare är Anna-Lena Hanses, ekonom i Mora kommun, och Madeleine Kjellman, 
enhetschef i Vingåkers kommun. Anna-Lena och Madeleine kommer bland annat att berätta 
om hur deras arbete i vardagen har förändrats efter att de har börjat arbeta i modellen.  
 
Tony Högnelid, affärsområdeschef på JOTIB AB, utvecklade den första versionen av 
verktyget. Tony är en flitigt anlitad föreläsare och konsult med mångårig erfarenhet av 
förbättringsarbete inom offentlig sektor. 
 
Emelie Alderud Eliasson, konsult på JOTIB AB, är moderator för webbinariet. 
 
Niklas Sjöberg är kundansvarig på JOTIB AB. 
 
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, uppföljning och styrning 
av personalintensiva verksamheter. 
 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt i Zoom den 26 oktober kl. 13:00-14:30. 

Praktiska instruktioner skickas ut till deltagarna innan kursen. 

Kostnad 
Medlem  900:-  

Icke medlem  1 100:-  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

http://www.kef.se/
http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

Anmälan 

 

 

Anmälnings- och avbokningsregler 

Anmälan görs på www.kef.se senast den 19 oktober. 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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