VÄLKOMMEN TILL

Budgetdagen 2017
Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.
Under årets Budgetdag läggs fokus på bland annat frågor kopplade till vilka möjligheter
som den framtida digitaliseringen kan ge, planeringsfrågor utifrån flyktingfrågan och personalförsörjning samt hur verksamhetsanalyser kan bidra till en bättre planeringsprocess.
SKL informerar även om andra aktuella frågor som berör sektorns ekonomiska förutsättningar. Konferensen kommer att spelas in och kunna ses via webben i efterhand.

Välkomna!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Program
09.00

Inregistrering med kaffe

09.20

Information om aktuella frågor i planeringsarbetet
På gång i sektorn, statliga utredningar och SKL-projekt, bland annat tillitsdelegationen, ny
kommunstruktur, ny kommunallag samt vinster i välfärden.
Lennart Hansson, sektionschef SKL

09.50

Personalförsörjning
Personalbehovet i kommunsektorn ökar kraftigt framöver samtidigt som antalet pensionsavgångar ökar. Hur ska denna ekvation lösas? I SKL:s rapport Utbilda för framtidens välfärd – Statens roll för kompetensförsörjningen i samarbete med kommuner och landsting
ges en bild av rekryteringsläget och förslag på vad staten kan göra för att trygga den
framtida kompetensförsörjningen.
En kommun berättar om hur man arbetar lokalt med personalförsörjning.
Representant från någon av Umeå kommun, Stockholms stad, Malmö stad eller
Göteborgs stad
Bodil Umegård / Ulrika Wallén / Katarina Storm Åsell, SKL

10:45

Tema Digitalisering
Det pratas mycket om ny teknik som kommer hjälpa oss ställa diagnoser för patienter i
vården, individualisera lärandet i skolan, effektivisera informationshantering och kommunicera med kommuninvånarna mm. Möjligheterna är många men vad händer just nu?
Hur påverkas ekonomin, kortsiktigt och långsiktigt? Hur ska vi tänka?
Teknisk revolution
Flera forskare beskriver hur världen kan komma att förändras av den nya tekniken som
är på frammarsch. Vilka möjligheter finns och vad blir konsekvenserna för välfärden och
den kommunala sektorn?
Umeå, Stockholm, Malmö:
Göteborg:

Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet
Mårten Blix, nationalekonom, forskare på Institutet för
Näringslivsforskning

Radikal förändring av ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg har uppmärksammats stort för sitt arbete med
att digitalisera det ekonomiska biståndet.
Cecilia Lejon, förvaltningschef / Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Trelleborgs kommun
Digitaliseringens möjligheter till en smartare välfärd
Vi får en genomgång av vad digitaliseringens möjligheter kan innebära för Sveriges kommuner (landsting och regioner) samt vilka initiativ SKL driver inom området.
Per-Erik Nyström / Måns Norberg, SKL
12.10

Lunch

13.00

Flyktingersättning och planering
Hur kan man som kommun anpassa sin verksamhet efter det nya dygnspriset? Hur kan
man rigga/organisera verksamheten och följa upp det faktiska resultatet? Kommun i
framkant redovisar hur de tagit sig an uppgiften.
Umeå och Malmö:
Cecilia Lejon, förvaltningschef Trelleborgs kommun
Stockholm:
Eva Sahlén, direktör Västerås stad
Göteborg:
Ingmar Ångman, socialchef Degerfors kommun
Signild Östgren / Måns Norberg, SKL

Programmet fortsätter på nästa sida!
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Program, forts.
14.00

Resultat från verksamhetsanalyser – en viktig injektion i planeringsprocessen
Budget/planeringsprocessen är politikens viktigaste redskap för att styra och ange riktning åt verksamheten. Men inte sällan riktas kritik mot planeringsprocessen. Målen är för
många, otydliga, svåra att följa upp. Resursfördelningen fungerar inte optimalt. Med
andra ord styrningen får inte önskad effekt. Under de senaste åren har vi sett en utveckling kring att mäta och samla information kring resultat i verksamheten. Men hur tar man
nästa steg att systematiskt analysera resultaten? Att förstå bakomliggande orsaker? Att
ta fram förslag på åtgärder? Och inte minst återföra informationen till politiken?
Anders Hedåberg, utredare socialförvaltningen / Karin Einefors, enhetschef socialförvaltningen Karlskoga kommun
Christine Feuk, SKL

15.00

Kaffepaus

15.30

De ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting
Från den internationella bilden till skatteunderlagsprognosen samt aktuella frågor bland
annat översyn av utjämningssystemet.
Annika Wallenskog, chefsekonom / Niclas Johansson, sektionschef SKL

ca 16.30

Avslutning

Vissa förändringar i programmet kan ske.

Praktiska upplysningar
Tid och plats:

15 maj Umeå Folkets hus, Skolgatan 59
18 maj Stockholm Lindqvist & Lundqvist, Klarabergsviadukten 90
23 maj Malmö Börshuset, Skeppsbron 2
31 maj Göteborg Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73

Webbsändning:

Konferensen i Stockholm kommer att spelas in och sändas via webben i efterhand.
Den kommer att finnas tillgänglig i början av juni.

Kostnad:

Konferens
1 900 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår.
Webbsändning i efterhand
950 kronor exklusive moms
Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Anmälan:

On-line via denna länk:
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=9223&PageId=54608
Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 12 april. Anmälan till webbsändning kan göras
fram till och med den 31 maj.
För anmälan on-line behövs en e-postadress. Saknar ni det eller har frågor, kontakta Konstella. Se kontaktuppgifterna nedan.
SKL förbehåller sig rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare.

Bekräftelse:

Bekräftelse med mer information skickas efter sista anmälningsdag.

Avanmälan:

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person, skriftligen till Konstella.

Information om
konferensen:

Robert Heed
tfn 08-452 71 41, robert.heed@skl.se
Christine Feuk tfn 08-452 79 94, christine.feuk@skl.se

Övrig
information:
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