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Program
På KOMMEK får du den omvärldsbevakning du behöver för
att hänga med i samhällsdiskussionerna och den aktuella
politiska debatten. Här lyfter vi ämnen som är högaktuella för
såväl tjänstemän som förtroendevalda i kommuner, landsting
och regioner.
På KOMMEK möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och
leverantörer under två inspirerande och engagerande dagar
i Malmö. Tillsammans är vi ditt fönster mot framtiden!

ONSDAG 22/8
Kl 09.45-11.15

4

Invigning

Good governance bra
för samhället

Strategisk styrning av fram
tidens hälso- och sjukvård

Bo Rothstein, professor Göteborgs universitet

Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan
Lunds universitet, ordförande i styrelsen för
Vårdanalys; Emma Henriksson (KD), ordförande
Socialutskottet; Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra
Götalandsregionen. Moderator: Niklas Ekdal, journalist,
författare och tidigare politisk chefredaktör

Malmö Arena

Med bl.a. Ardalan Shekarabi, Årets tillväxtkommun och Renata Chlumska
1

Kl 11.45–12.30

Knepen som får dig att lyckas
som nätverkare
Susanne Hedin

Lär dig nätverka och nå framgång. Tips om
hur du lyckas i dina kontakter varvas med
praktiska övningar. Efter seminariet blir det
speeddating på torget.
2

Kl 11.45–12.30

Effektiv styrning utan riktade
statsbidrag
Ardalan Shekarabi, civilminister; Helena Lindberg,
riksrevisor Riksrevisionen; Lena Micko, ordförande SKL.
Moderator: Annika Wallenskog, SKL

De riktade statsbidragen blir bara fler, trots
att regeringen talar sig varm för generella
bidrag. Här diskuteras för- och nackdelar
med de olika bidragsformerna.

Kl 11.45–12.30

Lyssna till Bo Rothstein när han reflekterar
kring nycklarna till en god samhällsstyrning
– good governance. Ta del av Qog – institutets världsledande forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta och
kompetenta institutioner.
5

Kl 12.30–13.15

Mål- och resultatstyrning
mot ökad tillit
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens
ordförande Malmö stad; Martin Engström, sjukhuschef
Region Halland

Är mål- och resultatstyrning en bra
utgångspunkt för ökad tillit? Och hur hittar
kommuner och landsting balansen mellan
kontroll och tillit i styrningen?
6

Kl 12.30–13.15

Aktuella frågor om moms
och momsersättning
Deltagare från Skatteverket

3

Kl 11.45–12.30

Styrning kräver både tydliga
mål och en resultatkultur
Palle Lundberg, kommundirektör i Helsingborg,
Sveriges Kvalitetskommun 2017; Örjan Lutz och
Gunnar Gidenstam, SKL

För att skapa engagemang och en resultat
kultur där styrsystemet påverkar de som
arbetar i organisationen, krävs något mer än
tydliga mål och resultatrapporter. Här ges
svaret på vad som behöver göras.

Vi redogör för frekventa frågeställningar,
iakttagelser från Skatteverkets revisioner
samt andra aktuella frågor och nyheter
kring mervärdeskattelagen och Lag om
ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting m.fl.

7

Kl 12.30–13.15

Har vi en strategisk styrning av sjukvården
som gör det möjligt att möta utmaningarna,
och en sjukvårdspolitik som skapar långsiktighet och stabilitet? Hur kan staten och
landstingen styra och samverka nationellt
– eller behövs ett förstatligande?
8

Kl 12.30–13.15

Järvaskolan vill väcka
ungdomars självkänsla
Milad Mohammadi

Hör Milad Mohammadi berätta om vikten av
mångfald och Järvaskolan som han startat
tillsammans med ett par kolleger. Han har
jobbat hårt för att nå dit han är idag.
9a Kl 12.30–13.15

Virtual reality vidgar vyer
Manus: Emma Bexell. Regi: Stefan Stanisic.
Scenografi: Svante Back

Missa inte förhandsvisningen av föreställning Cinematografi. Här får du en virtual
reality-upplevelse som bygger på Ingmar
Bergmans kultfilm Persona.
9b Kl 15.00–15.45

Virtual reality vidgar vyer
Manus: Emma Bexell. Regi: Stefan Stanisic.
Scenografi: Svante Back

9c Kl 16.30–17.15

16 Kl 13.45–14.30

22 Kl 15.00–15.45

Virtual reality vidgar vyer

Revision i samverkansorgan
– snårigt!

Hur möter välfärden
rekryteringsutmaningen –
vad kostar det att rekrytera?

Manus: Emma Bexell. Regi: Stefan Stanisic.
Scenografi: Svante Back

10 Kl 13.30–14.30

GULDPARTNER • VISMA

Lika barn leka bäst, men
olika barn hittar på de
bästa lekarna
Milad Mohammadis kall är att inspirera människor
och Sverige till att utvecklas på alla fronter. Hans
retorikförmåga har gjort honom till en föreläsare
utan dess like.

Utanförskap, sorg och glädje – hur ser de
verkliga lösningarna ut för att lyckas med
integrationen?
11

Kl 13.30–14.30

Maktbalansen vänds upp
och ner
Hans Renman, föreläsare

Den globala maktbalansen vänds upp och
ner av nya ekonomiska krafter. Tillsammans
med utmaningarna mot klimatet skapar det
en enorm förändringskraft.
12 Kl 13.30–14.30

När strukturer och processer
står i vägen
Roland Almqvist, Ulf Ramberg och Johan Wänström

Stora förändringar behövs i den kommunala
verksamheten, men varken tanke eller
handling tycks räcka till. Här får du reda
på varför.

Richard Norberg, Västerbottens läns landsting;
Anders Haglund, revisor Vaxholms kommun

Revision sker ofta i samverkan, till exempel
i gemensamma nämnder, delägda bolag
och kommunalförbund. Hur lyckas man få
till en bra samverkan?
17 Kl 13.45–14.30

Artificiell intelligens ny väg
för vården
Mats Ekstrand, digitaliserings- och IT-direktör
Region Skåne; Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv; Patrik Sundström, SKL.
Moderator: Annika Wallenskog, SKL

Artificiell intelligens och digitalisering
skapar helt nya villkor för vården. Hur kan
den moderna tekniken tas tillvara?
18 Kl 15.00–16.00

GULDPARTNER • PwC

Det krävs mod att förändra
befintliga strukturer
Hillevi Hedberg, enhetschef Ekonomiservice
Tyresö kommun; Annika Wallenskog chefsekonom
SKL; Cecilia Lejon PwC; Joacim Trybom chef för
Kriminalvårdens Servicecenter; Jan von Zweigbergk
ansvarig för Robotics & Automation PwC; Susanna
Collijn AO-chef Public Sector PwC. Moderator:
Jessica Carragher Wallner, PwC.

Automatisering ledde till digitalt försprång.
Lyssna på kommunerna som vågar försöka
och visa vägen.

Hjärnkoll på maten

13 Kl 13.30–14.30

Bra analys av resultatet
vässar verksamheten

Rensa ut skräpmaten från kylskåp och frys!
I det här seminariet berättar författaren till
boken Hjärnkoll på vikten om hur du kan
undgå sockerfällor och ta kommandot över
vad du äter.

Bra analyser av resultat och kunskaper
om varför avvikelser uppstår är viktiga för
att kunna förbättra verksamheten. Möt två
kommuner som arbetar systematiskt med
sina analyser.
14 Kl 13.45–14.30

Klyftan ökar mellan stora
och små
Niklas Karlsson, utredningens ordförande;
Sverker Lindblad, huvudsekreterare

Utmaningarna tilltar i både de kommuner
som växer och de som krymper. Ska vi
tillåta att gapet mellan stora och små ökar?
Tankar från Kommunutredningen.
15 Kl 13.45–14.30

Malmö och Växjö gör globala
FN-mål till sina
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens
ordförande Malmö stad; Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande, Växjö Kommun; Thomas Frostberg,
Redaktör för DN Global Utveckling

Agenda 2030 och de mål FN sätter upp för
en hållbar global utveckling är ledstjärna
när politikerna i Malmö och Växjö formulerar
lokala ambitioner.

Välfärden står inför en stor rekryterings
utmaning. SKL presenterar sin rekryteringsprognos fram till 2026. Vilka kostnader har
kommunen för rekrytering? Ett exempel
från Göteborg presenteras.
23 Kl 15.00–15.45

Hållbarhetsredovisning
– något för kommuner?
Susanne Arvidssion, Lunds universitet; Helena Sjöholm,
Höörs kommun

Redovisningen kan vara ett stöd för
kommunerna när de driver sitt hållbarhetsarbete. Och kanske har de något att lära av
börsbolagens hållbarhetsredovisning.
24 Kl 15.00–15.45

Det finns mycket att vinna
på e-handel
Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist, SKL; Maria Kolak,
utvecklingschef Malmö stad; Aneta Karman, ekonom
Malmö stad; Joakim Ingers, systemförvaltare Agresso,
Lidingö stad; Mikaela Klasenius, E-handelskonsult
Lidingö stad

Om knappt ett år måste alla myndigheter
som ägnar sig åt upphandling kunna ta
emot e-fakturor. På det här seminariet får
du veta mer om vilka regler som gäller.

19 Kl 15.00–16.00

Martin Ingvar, föreläsare och professor

Hanna Lundborg SKL; Maria Price RKA; Åsa Holmberg
och Emanuel Raptis, Karlskoga kommun

Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör, Göteborgs stad;
Lile Petrovska Boschewska, ekonomichef i SDF Västra
Hisingen; Bodil Umegård, utredare SKL

20 Kl 15.00–16.00

Intern kontroll i framkant,
hur åstadkommer man det ?
Henrik Heyman, Malmö Stad, Marie Viremo,
Malmö Stad, Roland Svensson, KEF

Kommunens kontrollsystem måste hållas
levande. Lär dig de viktigaste parametrarna
för att säkerställa en god styrning och
kontroll.
21 Kl 15.00–16.00

Oheliga allianser i det
politiska styret
Johan Wänström CKS Linköpings universitet;
Lars Alriksson (M) KSO och Jeanette Wäppling (V)
vice KSO, Gällivare kommun; Jimmy Jansson (S) KSO
och Jari Puustinen (M) vice KSO Eskilstuna kommun;
Lena Lindgren SKL

Vad händer i det politiska landskapet när
partier förenas i oheliga allianser? Lyssna
till hur erfarna politiker och forskare
bedömer den politiska utvecklingen,

25 Kl 15.00–15.45

Kommundirektören och
digitaliseringen
Vesna Jovic, VD, SKL; Kristina Sundin Jonsson,
ordförande i kommundirektörsföreningen och kommun
chef i Skellefteå; Åsa Zetterberg regeringskansliet;
Krister Högne och Anna Sandborgh, Public Partner

Kommundirektören har en nyckelroll för att
säkerställa en effektiv, modern och digitaliserad kommun. Hur tar man sig an den?
26 Kl 16.15–17.00

Nätverkssjukvård till nytta
för patienterna
Henrik Gaunitz, ekonomidirektör, SLL; Claes Ruth, chef
centrala controllersektionen vid Karolinska universitets
sjukhuset, SLL

Karolinska sjukhuset byter styrmodell för
att skapa värde för patienterna. Hör mer
om det och Stockholms läns landstings
satsning på nätverkssjukvård.
27 Kl 16.15–17.00

Styrsystem för hela
kommunen
Malin Sjöberg, Kommunstrateg Lindesbergs
kommun; Ewa Luvö, kvalitetsstrateg Borås
Stad; Jan Olausson, Kvalitetsstrateg Borås Stad.
Moderator: Christine Feuk SKL

Vad krävs för att ett styrsystem ska
få genomslag i hela organisationen?
Några kommuner har försökt – hör hur
de har gjort.

28 Kl 16.15–17.00

Använd personalen där
den behövs bäst

TORSDAG 23/8

Magnus Levin och Marcus Gustafsson

Hur använder vi de personalresurser vi har
på bästa sätt för att klara våra uppdrag
och planeringen av verksamheten?
Omsorgsförvaltningen i Kalmar vet hur
man gör.

34 Kl 08.30–09.00

40 Kl 09.30–10.30

Lättare analysera äldre
omsorgens kostnader

Nå fram med din
kommunikation

Maria Price och Camilla Eriksson, Rådet för främjande
av kommunala analyser; Fredrik Holmström, SKL

Ami Hemviken, föreläsare och Årets Talare 2017

Här är hjälpen för dig som försöker bena
ut kostnaden för äldreomsorgen. Ta del av
SKL:s och RKA:s nya analysstöd.

Bra kommunikation kan påverka
människors beteenden, men för att lyckas
måste paketeringen vara den rätta. Här får
du inspiration och användbara verktyg.

Anders Östlund, Västra Götalandsregionen;
Niclas Johansson, SKL

35 Kl 08.30–09.00

41 Kl 09.30–10.30

Det har länge varnats för svårigheter att
finansiera välfärdstjänsterna på sikt. Nu är
framtiden här. Hur ska kommuner och
landsting agera?

Jonas Gallon och Bengt Stavenow, Innovation Skåne

29 Kl 16.15–17.00

Långsiktig planering krävs
för dagens beslut!

30 Kl 16.15–17.15

GULDPARTNER • KOMMUNINVEST

Grön finansiering – ett
verktyg i kommunens
miljöarbete
Björn Söderlundh, utlåningschef, Kommuninvest;
Bas Thijssen, finanscontroller, Skövde kommun;
Susanne Arneborg, strategisk samhällsplanerare med
fokus på energi och miljö, Borås stad

Grön finansiering får kommunala investeringar att växa. Här är tips som sätter fart på
miljöarbetet.
31 Kl 16.15–17.15

Äga eller hyra lokaler?
Hans Lind, professor KTH; Rikard Jacobsson,
PwC; Helén Örtegren, SKL

Vad är bäst – bygga själv eller överlåta det
till marknaden och i stället hyra lokaler?
Lyssna på andras erfarenheter innan du
investerar.
32 Kl 16.15–17.15

Forma bilden av framtidens
ekonom
Roland Svensson och Helena Sjöholm

Vilka delar av ekonomrollen behöver
stärkas och vilka borde tonas ner? Var
med och forma bilden av framtidens
kommunalekonom.

Så drar sjukvården nytta
av digitaliseringen
Region Skåne vill bli Sveriges ledande
regionen inom e-hälsa. Men hur säkerställer man nyttan och lönsamheten av
digitalisering?
36 Kl 08.30–09.00

Innovationsupphandling
– hur svårt kan det vara?
Louise Strand, Region Skåne med medarbetare

Region Skånes inköpsavdelning vet hur
man utvecklar sin förmåga att arbeta med
innovationsfrämjande inköp. Lyssna till
deras praktiska råd.
37 Kl 08.30–09.00

Varberg inkluderar på riktigt

Systemet för utjämning
ses över
Håkan Sörman, utredare; Veronica Hjorter-Stenklyft,
ekonomichef Strömsund; Derk de Beer, ekonomidirektör
Upplands Väsby; Åke Andersson, chefscontroller Region
Skåne. Moderator: Annika Wallenskog, SKL

Kostnadsutjämningen revideras än en gång.
Hör utredaren Håkan Sörmans förslag om
hur systemet kan förbättras.
42 Kl 09.30–10.30

Smartare än
kommunsammanslagning
Elizabeth Salomonsson KSO Köping; Anders Röhfors
KSO Arboga; Pelle Strengbom KSO Kungsör;
Sara Schelin Kommunchef Köping; Roland Lexén
Public Partner

Många samverkar. Men hur får man till en
fördjupad samverkan? Köping, Arboga och
Kungsör har erfarenheterna.

Mats Oljelund, Inkluderingsstrateg Varberg; Christina
Josefsson, förvaltningschef kultur- och fritid Varberg

43 Kl 09.30–10.30

Under kort tid ökade mottagandet av
nyanlända drastiskt i många kommuner.
Stora utmaningar i det akuta skedet, men
vad hände sen?

Torbjörn Tagesson Rådet för kommunal redovisning;
Pierre Donatella, Kommunforskning i väst; Ola Eriksson,
Kommunalekonomernas förening

38 Kl 08.30–09.00

Årets tillväxtkommun 2018
Representanter från vinnarkommunen, Arena för Tillväxt
och Sweco

Priset Årets Tillväxtkommun 2018 delas
ut av Arena för Tillväxt under inledningen
av KOMMEK. Här ges en fördjupad inblick
i hur vinnarkommunen arbetar med att
stimulera tillväxt och utveckling utifrån sina
förutsättningar, och i samverkan med andra.

Aktuella redovisningsfrågor

Ny redovisningslagstiftning och gamla
redovisningsproblem i sammandrag på
60 minuter.
44 Kl 09.30–10.15

Stimulera sömlös samverkan
Mats Brommels, professor Karolinska Institutet

Både patienter och beställare vinner på
sömlösa vårdprocesser. Vilka är hindren för
att stärka tjänsteintegration och länkarna i
vårdkedjan?

33 Kl 16.15–17.15

Han öppnar våra ögon för
nya kulturer
Mustafa Panshiri

Möt årets folkbildare Mustafa Panshiri
– polisen från Linköping som reser runt i
Sverige och föreläser om integration och
utanförskap. Han vill visa hur vi bättre kan
förstå personer med andra erfarenheter
än oss själva.
Kl 17.00

Mingel med festivalkänsla
Malmömässan

Lättare mat och dryck serveras.

39 Kl 09.30–10.30

GULDPARTNER • SPP

Klimatsmart kapital
förvaltning – nyckeln till
en hållbar framtid
Lars Pettersson, försäljningschef Storebrand
Kapitalförvaltning; Annelie Mogensen, finanschef,
Västra Götalandsregionen

Kapitalet behöver stödja en hållbar
samhällsutveckling. Annars löser vi inte
klimatkrisen.

45 Kl 09.30–10.15

Robotarna redo ta över
Sara Persson, Region Skåne; Pär Hedin PS Provider

Nu står administrationen i offentlig sektor på
tur. Robottekniken klarar fler och fler arbetsuppgifter och frigör resurser. Praktiska
erfarenheter från gjorda implementerings
projekt presenteras.
46 Kl 09.30–10.15

Riskanalysen – grunden för
all revision
Britt Karlsson, revisor Krokom; Caroline Nyman,
stadsrevisor Norrköping

Vad är en risk och för vem eller vilka?
Revisorerna ska göra en riskanalys för att
ringa in vad som är mest väsentligt. Lyssna
på exempel från olika delar av landet

47 Kl 09.30–10.15

53 Kl 11.30–12.15

59 Kl 12.45–13.45

Olika mycket pengar
till olika skolor – vilka
effekter ger det?

Finansiell analys från utsidan!

Räkna hem vinster med
digitalisering

Eva-Lena Arefäll, utredningssekreterare grundskole
förvaltningen Malmö stad; Elisabeth Svenningsson,
avdelningschef; Birgitta Forssman, ekonomichef;
Maria Holm, bitr förvaltningschef, skol- och fritids
förvaltningen, Helsingborgs stad

Malmö stad och Helsingborgs stad har
nyligen utvärderat sina respektive socio-
ekonomiska resursfördelningsmodeller
för grundskolan, som ger skolor med
ett större kompensatoriskt uppdrag mer
pengar. Hur har skolorna använt dessa
resurser och vilka förbättringar i resultat
och likvärdighet går att utläsa?
48 Kl 10.45–11.30

Effektivisera och förenkla
administrationen!

Oscar Hjelte, Kommuninvest; Maria Price,
Rådet för främjande av kommunala analyser;
Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening
och Kommunforskning i Västsverige

Arbetet med den finansiella analysen
behöver ständigt underhållas. Här får du
tips från externa aktörer om hur de gör
en analys.
54 Kl 11.30–12.15

Mer styrning ger bättre
upphandling
Anna-Karin Renström, vd Telge Inköp; Karin Peedu, SKL

Samarbeta mer om inköpen i stället för att
låta varje förvaltnings intressen styra. Här
har kommuner och landsting mycket att
lära av den privata sektorn.
55 Kl 11.30–12.15

Docent Anders Ivarsson Westerberg, Föreståndare
Förvaltningsakademin, Institutionen för
Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Så får du medborgarna att
prata integration

Finns det onödig administration, vilken
är det och hur kan man arbeta för att få
bort den?

Hans Abrahamsson, Docent Göteborgs universitet;
Martin Sande, Dialogues; Lena Langlet, SKL;
Nils Munthe, SKL

49 Kl 10.45–11.30

Bostäder för alla – hur når
vi dit?
Anna Granath Hansson, KTH; Mikael Kipowski,
Helsingborg; Lars Olsson, Botkyrka

Kommunernas kostnader ökar för bostäder
som reserveras till hushåll med låga
inkomster. Vad kan kommunerna göra
inom dagens regelverk för att förbättra
bostadsmarknadens funktionssätt?
50 Kl 10.45–11.30

Slöseri med vårdtid trots
brist på resurser
Myrna Palmgren

Färre än någonsin vill jobba i vården,
operationer ställs in. Hur stämmer den
bilden med att det samtidigt finns tusentals
outnyttjade vårdtimmar?

Vad kan vi göra tillsammans för att bli
bättre på inkludering och integration?
Hör erfarenheter från både Sverige och
andra länder.
56 Kl 11.30–12.15

Professioner både svårstyrda
och kuvade
Johan Alvehus, Institutionen för Service Management
Lunds universitet; Thomas Andersson, biträdande
professor Institutionen för handel och företagande
Högskolan i Skövde; Märit Melbi, SKL

Decentralisering tycks leda till centrali
sering, självstyre verkar bidra till förlust av
autonomi. En granskning av styrning och
uppföljning inom välfärdens professioner
blottar många motsatser.
57 Kl 12.45–13.45

Hur påverkar makroekonomin
kommunerna?

Gemensam sak för att
motverka fusk
Pia Eriksson, Göteborgs stad; Stefan Sjöblom,
Borås stad; Thomaz Ohlsson, SKL

Kontroll blir viktigare när välfärdstjänster
utförs av andra än kommuner och landsting.
Under detta pass får vi höra hur Göteborg
stad och Borås stad organiserat sig och
samverkar med andra myndigheter för att
upptäcka, motverka och förhindra fusk mot
sina välfärdssystem.
52 Kl 10.45–11.30

Tillit skapar bättre styrning
Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen

Hur kan offentlig sektor bli bättre på att
ta tillvara medarbetarnas kompetens
och engagemang? Tillitsdelegationen
har svaret.

Digital teknik kan hjälpa oss att klara
välfärden. Men hur stor är egentligen
potentialen? Var finns den och hur realiserar
vi den? Vad gör SKL?
60 Kl 12.45–13.45

GULDPARTNER • UNIT4

Digitala framsteg gör
jobbet roligare
Urban Danielsson, lösningsarkitekt Unit4, samt gäster

Teknikutvecklingen hjälper oss att både ge
bättre service till invånarna och skapa en
roligare arbetsplats.
61 Kl 13.00–13.45

Finansiell analys från insidan!
Stefan Tengberg, Varbergs kommun; Derk de Beer,
Upplands Väsby kommun

Arbetet med den finansiella analysen behöver ständigt underhållas. Här får du tips från
två kommuner om hur de gör sin analys.
62 Kl 13.00–13.45

Samordnad utveckling för
god och nära vård
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för
Samordnad utveckling för god och nära vård

Om förtroendet för hälso- och sjukvården
ska öka samtidigt som kostnaderna inte far
iväg krävs ett strategiskt och målmedvetet
arbete där patienternas behov måste styra
utvecklingen.
63 Kl 13.00–13.45

Hur skapas förtroende
för revisionen?
Annika Wallenskog, chefekonom SKL; Harald
Jagner auktoriserad revisor Deloitte; Cecilia
Forss, Revisionsdelegationen SKL; Jan Rönngren,
Revisionsdelegationen SKL

Vad händer i världsekonomin och vad får
det för effekter på svensk ekonomi och för
kommuner och landsting?

En ny underökning visar högt förtroende
för revisionen, men också att den behöver
utmanas. Kan en standard för granskningen
av kommunala räkenskaper stärka
revisionens legitimitet?

58 Kl 12.45–13.45

64 Kl 13.00–13.45

Annika Winsth, chefekonom Nordea
51 Kl 10.45–11.30

Oscar Boldt-Christmas, McKinsey; Håkan Cavenius
och Marco Forzati, RISE ICT; Vesna Jovic, SKL.
Moderator: Malin Annergård, SKL

Så tjänar du pengar på
hållbarhet
Per Grankvist, journalist och författare

Hoppa över teorin, dumpa moralen
och börja tjäna pengar på hållbarhet.
Då slipper du bli uttråkad av alla krav
på samhällsansvar.

Alla pratar om Fake News
Anders Mildner, Altitude Meetings

Är synen på fakta på väg att förändras?
Här är förändringarna i medielandskapet
som du bör känna till.
Kl 14.00-15.30

Avslutning
Malmö Arena

Med Marcus Oscarsson, politisk
kommentator TV4

MER INFO
OCH ANMÄLAN
KOMMEK.SE

Allmän info
Om KOMMEK

Malmömässan

KOMMEK är sedan 1985 landets ledande mötesplats

KOMMEK hålls på toppmoderna Malmömässan i

för alla som arbetar med ekonomi och styrning i

Hyllie. Du tar dig lätt och snabbt till Malmömässan

kommuner, landsting och regioner.

med tåg eller buss. Till Hyllie station går tåg både

Vi bjuder på kunskap, inspiration och engagemang,

från Köpenhamn och hela Sverige. Från Malmö C tar

vi ger dig möjlighet att delta i högintressanta

det 7 minuter med tåg. Med en giltig besökarbadge

samhällsdiskussioner och ta del av utmanande

för KOMMEK åker du dessutom kostnadsfritt 22–23

tankar. Men KOMMEK är också gemenskap – och

augusti med stadsbussar (linje 6, 7 och 33) och med

med 2 500 deltagare en unik chans att knyta nya och

tåg från Malmö centralstation eller station Triangeln.

värdefulla kontakter.

Hyllie Station ligger ca 250 meter från Malmömässan.

På KOMMEK träffar du ekonomer, ledare,
förtroendevalda, forskare och företrädare för
organisationer och företag. På fackmässan möter du

Hotell

leverantörer, konsulter och samarbetspartners, som

För bokning av hotell, se kommek.se

alla bidrar till att utveckla verksamheten i kommuner,
landsting och regioner. Tillsammans skapar vi
Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor. Årets
program innehåller hela 60 programpunkter!
På KOMMEK får du den omvärldsbevakning du
behöver för att hänga med i den aktuella politiska
debatten och de nationella samhällsdiskussionerna.
Vi ses i Malmö 22–23 augusti!
Torget

Anmälan
Du anmäler dig på Kommek.se senast torsdag
den 22 juni 2018. Anmälningar inkomna efter sista
anmälningsdag kommer inte att finnas med i
mässkatalogens deltagarförteckning.
Pris (exklusive moms):

På Torget har du bl.a. möjlighet att vid vissa tillfällen

• Deltar endast den 22 augusti: 3 850 kronor

diskutera vidare med och ställa frågor till några av

• Deltar endast den 23 augusti: 2 750 kronor

KOMMEKs föreläsare. Information om vilka föreläsare

• Deltar både 22 & 23 augusti: 4 950 kronor

och på vilka tider läggs upp på hemsidan under vår/
sommar så håll utkik där.

Fackmässan
Det går utmärkt att endast besöka fackmässan utan
att delta i konferensen. Inträdet är då 250 kronor,
inklusive moms.
Mässan har öppet onsdag 22 augusti, kl 08.30–
17.30 och torsdag 23 augusti, kl 08.00–14.30.

Utställare
Akademikerförbundet SSR

Kommunforskning i Västsverige

Akvarieleasing Syd

Kommuninvest

Apper systems

Komredo

ARRIBATEC

KPA Pension

Atronic Försäljning AB

KPMG

Aventia

Leaseright

Benify

Malmö Stad

Captor Investment Management

Pagero

Dagens Samhälle

Parmaco AB

DNB Bank

PwC

EKAN

REFERO

Ensolution

Region Skåne

EY

RKA

Fristad Konsult

SERKON

HerbertNathan

Skandia Bank

Hypergene

SKL Kommentus

Hyresgästföreningen Sö Skåne

SPP Fonder

ICA Banken

STRATSYS

iCore

Swedbank

IDATA AB

Sveriges kommuner och landsting psynk

Inexchange Factorum

Sveriges Offentliga Inköpare SOI

Infocell

The Cloud

Inyett

TimeCare

Karnov Group Sweden

Unit 4

KEF Kommunalekonomernas förening

Vision

KEFU

Visma Enterprise AB

Komlitt AB

Xledger

Kommunassurans Syd

Öhman

MALMÖMÄSSAN

LUNCHER &
KVÄLLSMINGEL 22/8

SCEN FÖR
FACKMÄSSA

FIKA

FIKA

DAGENS
SAMHÄLLE

EN

TR

É

TORGET

SEMINARIELOKALER

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas
Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Region Skåne och Malmö Stad.

ARRANGÖRER

I samarbete med Malmömässan

GULDPARTNERS

