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Vision: KEF lyfter ekonomerna i kommuner och 
regioner

Visionen för KEF innebär att föreningen lyfter ekonomer som i huvudsak är 
yrkesverksamma i kommuner och regioner - som individer och som 
yrkesgrupp.

För att uppnå visionen finns tre fastställda fokusområden: 

– Kompetens

– Opinionsbildning 

– Yrkesroll



I huvudet på en ekonom i kommun/region

Ekonomiska förutsättningar

Skatteunderlagets utveckling

Demografisk utveckling

Statsbidrag

Inkomst- och kostnadsutjämning

Löneutveckling

Inflation

Ränteutveckling

Ekonomisk påverkan av geopolitiska risker

Pandemin

…

God ekonomisk hushållning/God kommunal 
hushållning

Personalkostnader

Investeringsstyrning

Likviditetshantering

Låneskuldens utveckling

(Medelsförvaltning)

Pensionskostnader

Stöd till verksamheten – ekonomi/upphandling

Personalfrågor

Digitalisering/automatisering

…

Ekonomistyrning



Kompetens

– Ett brett utbud av e-kurser och kurser/seminarier på distans.

– Utbudet inom certifieringsprogrammet ”certifierad kommunalekonom” ska 
utvecklas och kunskapen om programmet ska förbättras genom 
kommunikationsinsatser.

– Bidra till våra medlemmars omvärldsbevakning. 

– Genom samarbete med KEF-partners får föreningens medlemmar ökad 
tillgång till expertis inom de områden som våra partners representerar.

– I stor utsträckning lyfta fram exempel från kommuner och regioner på 
framgångsrik praktisk hantering av aktuella frågor



Kompetens

– Innehåll som leder till hållbar utveckling och ökad effektivitet inom sektorn

– Verksamhetsutveckling inom ekonomiområdet med fokus på ökad 
digitalisering och automatisering

– God ekonomisk hushållning och styrning, bland annat ägarstyrning inom 
koncernen

– Utveckling av innehåll som särskilt riktar sig till ekonomer verksamma i 
regioner



KEF under pandemin

Rekordår 2020… Nytt rekordår 2021… Nytt rekordår 2022!
– Antalet deltagare har ökat med mer än 40% sedan 2019

Digitalisering
– Digitala kurser sedan 25 mars 2020

– Större utbud – digitalt format möjliggör bland annat kortare webbinarier om aktuella frågor

– Lärplattform sedan hösten 2020 – kurser/webbinarier ”på egen hand”

– Digital prenumeration på tidningen sedan hösten 2020

– Ökad aktivitet på sociala medier (LinkedIn)
Gör som 1.382 andra – följ KEF – Kommunalekonomernas förening



Antal deltagare 2019-2022 (jan-sept)
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KEF i framtiden
Nå fler målgrupper

– Det är bra för sektorn och för KEF:s medlemmar att till exempel förtroendevalda och chefer på olika nivåer har 
åtminstone grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi

Digitalt utbud är här för att stanna
– Det digitala mötet kommer att utvecklas

– Intresset för kurs-on-demand kommer öka (”KEF More”)

– Deltagare får digitala kursintyg fr o m hösten 2022

– Men vissa aktiviteter ska fredas från det digitala formatet

Kretsarnas roll blir än viktigare
– Kan erbjuda ”lokala” fysiska mötesplatser

Smartare kommunikation
– Ny hemsida fr o m hösten 2022

– Färre nyhetsbrev

Sänkning av medlemsavgiften inför 2023 – 200 kr



Våra utbildningar för dig som är förtroendevald

På plats / På distans / Skräddarsytt hemma hos er

Intern kontroll
Arbeta med att stärka förutsättningar att utföra uppdraget 
utifrån olika intressenters krav och mål.

Den kommunala juridiken

Ett antal grundläggande lagar och förordningar styr vad
en kommun eller region får göra eller inte.

Redovisnings- och budgetfrågor för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen och att 
upprätta en budget.

Kommunal ekonomi för förtroendevalda
Som förtroendevald finns det ett antal ekonomiska 
begrepp att förstå, vilket underlättar ditt uppdrag.

Upphandling av varor och tjänster

Alla varor och de flesta tjänster som kommunen måste
ha för att klara sin verksamhet måste upphandlas. 

Ägarstyrning

Du som förtroendevald måste förstå de olika spelreglerna
samt hur en aktiv styrning av bolagen ska gå till både 
när det handlar om krav och förväntningar.

Målstyrning

Målstyrning innebär att man via ett övergripande mål och 
bryter ner det till konkreta handlingar. 

Bedriva revision inom kommunal verksamhet

en utbildning för dig som arbetar som förtroendevald revisor.

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en 
effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

.







I huvudet på en ekonom i kommun/region

God ekonomisk hushållning/God kommunal 
hushållning

Personalkostnader

Investeringsstyrning

Likviditetshantering

Låneskuldens utveckling

(Medelsförvaltning)

Pensionskostnader

Stöd till verksamheten – ekonomi/upphandling

Personalfrågor

Digitalisering/automatisering

…

Ekonomistyrning


