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Kunskap är 
rikedom!



Vi på PwC vill bidra till din och din verksamhets utveckling 
och därför bjuder vi in till våra Kunskapsdagar. 

Vi hoppas att du kommer att få några givande dagar 
tillsammans med oss. Vi har satt samman ett program som 
omfattar många spännande områden. Under två dagar har 
vi föreläsare som kommer att inspirera dig och dela med sig 
av sin kunskap. 

En nyhet för i år är att vi den första dagen har ett utökat 
program med kvällsseminarium med föreläsningar och 
efterföljande paneldiskussion vilken vi tror kommer att bli 
riktigt intressant och givande!

Hela evenemanget är kostnadsfritt, men tänk på att antalet 
platser är begränsat. 

Välkommen!

Välkommen till årets 
Kunskapsdagar!
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1. Digitalisering – automatisering – artificiell intelligens – Industri 4.0
 nya affärsmodeller

Alla verksamheter och individer påverkas starkt av den snabba teknik utvecklingen. 
• Vilka omställningskrav ställer detta på befintliga organisationer och medarbetarnas 

kompetensutveckling?
• Hur måste styrelser och företagsledningar agera för att behålla och stärka positionen på 

marknaden?

Vi sammanför expertis inom näringsliv och akademi i en diskussion för en fördjupad 
förståelse av var vi befinner oss idag och hur framtidens utmaningar ser ut. Vi ser också 
fram emot en intressant och visionär diskussion mellan paneldeltagarna och alla seminarie
besökare kring dessa frågor under ledning av Johan Trouvé.

Tisdag kl 17.30–19.30
Lättare förtäring och 
mingel från kl 17.00

Lyssna på: 

Stefan Fölster – nationalekonom och chef för Reforminstitutet, ledande debattör, som 
med sin rapport för Stiftelsen för Strategisk Forskning ”Automati ser ingens effekter på 
Svenskt Näringsliv” utmanat vår omvärlds   analys och pekar på digitaliseringens kraftfulla 
förändringar i kompe tens  behov och arbets mark nad i framtiden. Stefan analyserar vad som 
händer med näringsliv, arbets marknad och den ekonomiska politiken när robotisering och 
digitalisering blir en allt större del i samhället.

Alrik Danielson – CEO för SKF AB, ett världsledande industriföretag som sedan ett 
par år tagit täten i branschen och driver initiativet Industri 4.0. Alrik delar med sig av 
erfarenheter kring vilka krav som ställs på intern kompetens, samverkan med leverantörer 
och kunder samt systematiskt förändrings arbete.

Liza Nyberg – från 1 september vd för Collector Bank AB och tidigare vd för Landshypotek 
Bank AB, Sveriges åttonde största bank, där hon har drivit ett framgångsrikt förändrings
arbete med digitalisering och breddat produktutbud som främsta prioriteringar. Collector 
har tidigt nyttjat digitaliser ingens möjlig heter inom bank och finansiella tjänster – Liza 
delar med sig av erfaren heter från digitaliseringens omvandlingskraft i denna viktiga 
del av närings livet och sin syn på utmaningar kring konkurrenskraft och kompetens
utveckling.

Johan Stahre – professor och chef för avdelningen Produktionssystem på Chalmers. 
Johans forskning handlar om produktion, automation, digitali se ring och människans roll i 
framtidens industri. Han har lett Svenska Produktions akademien och är vice programchef 
för det nationella innova tions programmet Produktion2030. Johan representerar Chalmers 
genom European Factories of the Future Research Organisation. Johan kommer att prata om 
hur industrins digitalisering och ”smart produktion” påverkar industrins konkurrens kraft, 
jobb och kompetens utveckling.

Peter Malmgren – partner inom PwC:s konsultdel med ett fokus på hur teknologi och 
digitalisering ställer om branscher och företag. Peter arbetar mestadels med företag inom 
tillverkningsindustrin samt detaljhandel och konsumentvaror. Han är idag rådgivare till 
företag kring deras globala digitala transformationsprogram.

Moderator: Johan Trouvé – vd Västsvenska Handelskammaren. Johans dagliga uppdrag 
är att utveckla Västsvenska Handelskammaren och driva aktuella frågor för västsvenskt 
näringsliv för ökad medlemsnytta. Västsvenska Handelskammaren arbetar för att säkra 
näringslivets behov av kompetens och utvecklingskraft – för stärkta positioner i den 
globala konkurrensen och snabba teknikutvecklingen.
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2. Träna för din hjärna
Fysisk aktivitet är medicinen vi glömde för att ingen tjänade 
pengar på den. Träning påverkar koncentrationen, minnet, 
sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din 
personlighet och intelligens. De positiva effekterna av att röra 
på sig är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en 
mental uppgradering. Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på 
recept” och ”Hjärnstark”.

Föreläsare: Anders Hansen, överläkare i psykiatri

Tisdag kl 13.00–14.45
Obs! Dubbelpass

3. Ledarskap under pressade förhållanden
Robert Karjel visar hur ledare kan skapa framgångsrika 
organisationer genom att skapa drivkraft hos individen och 
hur man går från den enskildes rädsla att misslyckas, till 
en gemensam känsla av att vilja uppnå något stort. Robert 
visar med konkreta exempel hur lagsamverkan åstadkoms 
och hur beslutsprocesser under press kan förstås och 
underlättas.

Föreläsare: Robert Karjel, stridspilot och författare

Onsdag kl 13.00–14.45
Obs! Dubbelpass

4. Att utveckla livsverk till nästa generation
Pontus Cornelius kommer, utifrån sina erfarenheter inom multinationella framgångssagan 
Tetra Laval, förvärvsmaskinen Indutrade och småländska fjädertillverkaren Spinova, 
att dela med sig av sina tankar kring företagsförvärv och varför Ernströmgruppens 
affärsmodell, Samlad Entreprenörskraft, är en attraktiv hamn för nordiska entreprenörers 
livsverk. 

Föreläsare: Pontus Cornelius, CEO Ernströmgruppen AB

Tisdag kl 09.00–09.45

5. Dubbelt så roligt och hälften så tungt!
Om fördelarna att vara två
Tom Nilsson och David Ekelund berättar om att bygga Icebug från ingenting till att vara 
globalt marknadsledande för skor med greppteknologi. 

Sexton år tillsammans. Växer man ihop? Tröttnar man? Vad händer när man inte är 
överens?

Föreläsare: Tom Nilsson och David Ekelund, Icebug

Tisdag kl 10.00–10.45

6. Ekonomiska utsikter i Sverige och omvärlden
Andreas kommer bland annat att prata om bostadsmarknaden, Riksbankens tröstlösa 
kamp och Sveriges allt för goda offentliga finanser.

Föreläsare: Andreas Wallström, Nordea

Onsdag kl 11.00–11.45
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7. Aktieägaravtal – vilka rättigheter och skyldigheter har du?
Med utgångspunkt i fall från verkligheten diskuterar vi vikten av aktieägaravtal utifrån 
skilda ägarintressen. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som delägare i ett bolag? 
Hur hanterar man olika situationer när det gemensamma ägandet ska upphöra?

Föreläsare: Karolina Palin och Lotta Abrahamsson, PwC

Tisdag kl 15.00–15.45

8. Företagsbeskattning i förändring
Det pågår stora och omfattande förändringar av det svenska företagsskattesystemet och 
frågorna är många med anledning av regeringens senaste förslag om sänkt bolagsskatt och 
förändrade ränteavdragsbegränsningar. Under detta pass går vi igenom huvudpunkterna i 
förslaget, diskuterar vilka effekter förslaget kan få om det genomförs och vad som är nästa 
steg i lagstiftningsprocessen. Vi kommer också att ta upp ett urval av övriga lagstiftnings
ärenden, intressanta domar och andra skattenyheter från året som gått.

Kort och gott – ett pass du som skatte, redovisnings eller ekonomiansvarig inte vill missa!

Föreläsare: Ulrika Lundh Eriksson och Tobias Lindgren, PwC

Tisdag kl 13.00–13.45
Onsdag kl 09.00–09.45

9. Skatteregler för fåmansföretagaren
Vilka skatteregler omfattas du av som fåmansföretagare? Vad innebär egentligen ord som 
gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme? Under föreläsningen kommer vi att guida er 
genom de grundläggande skattereglerna som gäller för fåmansföretagande, med fokus på 
vad du som delägare bör tänka på vid utdelning och kapitalvinst från bolaget. Vi kommer 
även gå igenom vad som är viktigt att ha i åtanke inför årsskiftet.

Föreläsare: Sofia Jönne och Karin Ekman, PwC

Tisdag kl 14.00–14.45
Onsdag kl 10.00–10.45

10. Arbetsrätt, lön och tjänstepension
Arbetsrätt berör alla företag som har anställda, haft anställda eller kommer att anställa, 
och tjänstepension upplevs många gånger som komplicerat, med många fallgropar. Blir 
det fel kan det många gånger bli riktigt dyrt, därför är det viktigt att ta tag i frågorna 
innan problemen blir akuta.

Med utgångspunkt från verkligheten, talar vi om arbetsrätt, pensionsfrågor, lönehantering 
och vikten av aktuella anställningsavtal, vanliga fällor och fel och vad som gäller vid 
anställning t.ex. vid omorganisation. Med rätt hantering av arbetsrättsliga frågor, 
genomtänkt tjänstepensionshantering och rätt lön i rätt tid undviker du och företaget 
kostsamma misstag.

Föreläsare: Lotta Abrahamsson, Sten Levin och Lena Kindström, PwC

Tisdag kl 09.00–10.45
Obs! Dubbelpass

11. Framtidens arbetstagare – mobil och innovativ?
Utlandsarbete har ökat avsevärt de senaste åren. Fler arbetsgivare rekryterar från utlandet 
för att tillgodose sitt behov av arbetskraft och särskilt yngre ser hela världen som en 
arbetsmarknad. De ändrade formerna för global mobilitet leder till nya utmaningar 
– hur kan behov av kompetens och talangutveckling hanteras på bästa sätt, samtidigt 
när regelverk som ställer allt högre krav på arbetsgivare och anställda i samband med 
utlandsarbete måste följas?

Föreläsare: Catarina Böös och Jennifer Florido, PwC

Onsdag kl 15.00–15.45



6     Kunskapsdagarna 2017 

12. Aktuella momsfrågor
I detta seminarium kommer vi att bjuda på en genomgång av vad som är aktuellt inom 
momsområdet, vilket innebär att vi tittar lite närmare på olika rättsfall som avgjorts under 
det gångna året.

Föreläsare: Anna Buhre och Anders Carlbom, PwC

Tisdag kl 15.00–15.45

13. A practical approach to Brexit 
This session will provide an update on the ongoing implications of the Brexit process 
and will give real, practical examples of issues that we see are affecting our clients with 
operations in the UK, to help you identify and plan for the tax and legal challenges arising 
from Brexit in your own business.

Föreläsare: Claire Cowen och Aidan Coleman, PwC UK

Onsdag kl 13.00–13.45
Obs! Föreläsningen ges 
på engelska

14. Svårt att navigera på fastighetsmarknaden?
Svårnavigerat är en bra beskrivning av läget på fastighetsmarknaden idag. I kombination 
med oroväckande lagförslag på skatteområdet funderar både internationella investerare 
och nationella aktörer på vad som nu är rätt väg framåt.

Våra föreläsare ger er det senaste från lagstiftningsområdet och hjälp med rätt 
färdriktning i besluten.

Föreläsare: Morgan Furby, Konstantin Belogorcev och Ulf Hedström, PwC

Tisdag kl 11.00–11.45

15. Skatter i en digitaliserad värld
Näthandel och köp via plattformar ökar snabbt. Hur utmanar och påverkar den växande 
digitala ekonomin skattesystemet? Många länder, även inom EU, vill nu se en skatt 
baserad på omsättning i stället för på vinst. Sverige säger nej. Hur står Sverige rustat 
för att behålla och attrahera den digitala ekonomins företag? Hur och var beskattas 
näthandel, lagerhållning m.m. idag? Vad händer med beskattning för delningsföretagen?

Föreläsare: Hans Peter Larsson, PwC, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum

Tisdag kl 10.00–10.45

16. Transfer pricing/internprissättning och tull
Samspel, konflikter och möjligheter sett ur internprissättningsperspektiv.

Föreläsare: Marcus Hammarstrand och Johan Tuvesson, PwC

Onsdag kl 15.00–15.45

17. Spara pengar och minimera risker med smart tullplanering
Vad innebär skärpta tullregler, Brexit, nya frihandelsavtal och utökad protektionism 
för importerande och exporterande företag? Utmaningarna är många och regelverken 
komplexa, speciellt för företag som lagt all sin tullhantering på en tredje part. PwC:s 
tullexpert guidar er genom tulldjungeln och visar hur en smart tullplanering kan stärka 
ert företags konkurrenskraft.

Föreläsare: Ulrika Badenfelt, PwC

Onsdag kl 11.00–11.45
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18. Framtidens ekonomifunktion
Hur kan man möta de framtida kraven och den digitala utvecklingen?
De regulativa kraven ökar samtidigt som de interna förväntningarna på ekonomi
funktionen är högre än någonsin. Ekonomi skall lämna det trygga hörnet och bli affärs
partner, samtidigt som redovisning och rapportering skall ske än mer effektivt. Den 
digitala utvecklingen skapar stora möjligheter, men även förändrade krav för ekonomi
funktionen.

Under föreläsningen berättar vi hur ledande organisationer valt att möta framtiden 
och vad det gett för resultat. De bästa ekonomifunktionerna är inte bara snabbare och 
levererar mer, de gör det dessutom till 36 procent lägre kostnad. Vi använder data från vår 
globala benchmarkingstudie kombinerat med exempel från våra kunder. Vad kan vi lära 
oss från de bästa? Vi pratar trender och vilka möjligheter som vi tror finns att positionera 
sig och dra största möjliga nytta av utvecklingen.

Föreläsare: Martin Lindqvist, PwC

Tisdag kl 14.00–14.45

19. Trender inom företagstransaktioner
Företagstransaktionsmarknaden är starkare än på länge. Vi kommer att belysa de senaste 
trenderna i Sverige och internationellt, hur värderingsnivåerna har utvecklats, samt ge 
perspektiv på hur olika köparkategorier förändrar sitt agerande.

Föreläsare: Jonas Ericson och Henric Ingemarson, PwC

Tisdag kl 11.00–11.45

20. Ekonomiska oegentligheter – att upptäcka, utreda och förebygga 
incidenter
Ekonomiska oegentligheter drabbar alla typer av verksamheter. Ofta utförs dessa 
av anställda i ledande positioner i samverkan med samarbetspartners, exempelvis 
leverantörer.

I seminariet presenterar vi delar av PwC:s senaste studie kring ekonomiska oegentligheter, 
hur dessa upptäcks, samt ger exempel på hur upplägg som involverar leverantörer kan se 
ut. Vi ger också en överblick över hur bakgrundssökningar kan användas i utredning av 
misstänkta oegentligheter.

Seminariet riktar sig bland annat till dig som arbetar med utredning av misstänkta 
oegentligheter och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för oegentligheter. 

För mer information om hur verksamheter kan minska riskerna för felaktiga leverantörs
betalningar rekommenderar vi seminariet 29. Så här gör du säkrare affärer genom 
effektiv kontroll av leverantörer och utbildningar.

Föreläsare: Magnus Lindahl och Evelina Arnesson, PwC

Onsdag kl 10.00–10.45
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21. Vad blir egentligen priset på aktierna?
Hur hänger ett beräknat företagsvärde ihop med det faktiska priset som sedan betalas vid 
överlåtelse av aktierna?

Det finns många olika sätt att mäta ett bolags värde, och i de flesta transaktioner bestäms 
inledningsvis ett företagsvärde via någon av de vanliga värderingsmetoderna. Det faktiska 
priset som sedan betalas när aktierna byter ägare, vilket ofta kan ske ett antal månader 
senare, kan ofta skilja sig markant från den initiala prisnivå som diskuterats.

Under detta seminarium kommer vi att diskutera vanliga köpeskillingsmekanismer och 
bryggan mellan det beräknade värdet och faktiska priset vid aktieöverlåtelser. Vi kommer 
även att övergripande gå igenom de vanligaste värderingsmetoderna och hur de hänger 
ihop.

Föreläsare: Göte Johansson och Gustaf Levander, PwC

Tisdag kl 13.00–13.45

22. Tillämpningsfrågor K2/K3
Under 2016 redogjorde vi för ett antal nyheter i K2 och K3regelverken. Vi går igenom 
vanliga frågor kring dessa nyheter och hur de kan tillämpas i praktiken. Vi kommer också 
att redogöra för hur ett nytt förslag till skattemässig hantering av leasing kan påverka 
redovisningen samt övriga nyheter från Bokföringsnämnden.

Föreläsare: Sune Edvardsson, PwC

Tisdag kl 09.00–09.45
Onsdag kl 09.00–09.45

23. Aktuella redovisningsfrågor vid implementering av IFRS 9,  
15 och 16
På seminariet diskuteras kring informationsgivningen i Q42017, årsredovisningen 
2017 och Q12018 i samband med införandet av IFRS 9 Finansiella instrument och 
IFRS 15 Intäkter från kundavtal. Dessutom presenteras och diskuteras några olika 
frågor som är vanliga vid tillämpningen av dessa två standarder. Vi blickar vidare framåt 
mot tillämpningen av den nya leasingstandarden IFRS 16 från och med 2019, och 
funderar kring vad som kan vara viktigt att tänka på vid implementeringen. Vi går också 
kortfattat igenom andra IFRSnyheter som påverkar koncernen och dess moderbolag i 
årsredovisningen 2017.

Föreläsare: Filip Wedlin och Mikael Scheja, PwC

Onsdag 09.00–11.45
Obs! Trippelpass

24. K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund
K3regelverket för årsredovisning har under 2016 förändrats till att bli två varianter i 
samband med att lättnadsreglerna i Årsredovisningslagen infördes. För mindre stiftelser, 
föreningar och trossamfund är kraven på noter betydligt färre. 

Vi går igenom skillnaderna mellan K2, full K3 och K3 light.

Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson, PwC

Tisdag kl 11.00–11.45
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25. Svenska kyrkan – åtgärder att vidta i samband med ny 
mandatperiod 2018
2018 börjar en ny mandatperiod och det finns ett antal åtgärder som måste vidtas av 
kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Vi går igenom ett axplock av de åtgärder som måste 
vidtas.

Vem äger församlingens/pastoratets fastigheter – vem har lagfarten? Uppgifterna hos 
inskrivningsmyndigheten och skatteverket är i många fall felaktiga, bland annat efter 
samgående mellan församlingar. Vad behöver göras?

Från och med årsredovisning 2017 skall alla församlingar, pastorat och stift tillämpa K3. 
En av de frågor som det blivit mest diskussion kring är gåvor och bidrag. Vi tar en kort 
repetition av reglerna i K3.

Föreläsare: Gert Wilkens och Klas Björnsson, PwC

Tisdag kl 13.00–13.45

26. Det tuffaste styrelseuppdraget – att vara ledamot i föreningar och 
stiftelser
En styrelse i föreningar och stiftelser står på många sätt inför ett tuffare uppdrag än 
bolagsstyrelser. Uppgiften och målen är ofta oklara, den juridiska situationen likaså och 
resurserna är ofta knappa samtidigt som förväntningarna är höga.

Under detta seminarium tar vi upp frågor som:
• Hur stort är ansvaret egentligen?
• Hur bör en bra styrelse arbeta? 
• Hur gör vi skillnad?
• Vad krävs av mig som ledamot?

Föreläsare: Johan Sverker, PwC

Tisdag kl 14.00–14.45

27. Finansiell riskhantering och redovisning – vad bör man tänka på?
Vi går igenom ett fall och tar upp viktiga aspekter kring finansiell riskhantering och 
redovisning och vad ett företag bör tänka på inom dessa områden.

Föreläsare: Erick Thunström, Malin Rössel och Daniel Carlsson, PwC

Tisdag kl 15.00–16.15
Obs! Längre pass

28. Personlig cybersäkerhet – en förutsättning för att hantera 
organisationers cyberrisker
Även om företag ser cybersäkerhet som en affärskritisk verksamhet som ska hanteras på 
styrelsenivå, så kan bolagets anställda och styrelsemedlemmars eget agerande på nätet 
introducera cyberrisker i verksamheten. Individer med tillgång till känslig företags
information är ett väldigt attraktivt mål för flertalet hotaktörer och vi kommer att prata 
om vilka hotaktörerna är, hur attackerna kan gå till och hur man på bästa sätt kan minska 
sin exponering. Hur kan man i praktiken arbeta med personlig cybersäkerhet i syfte att 
minska organisationens cyberrisker?

Föreläsare: Daniel Erlandsson, PwC

Onsdag kl 14.00–14.45
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29. Så här gör du säkrare affärer genom effektiv kontroll av 
leverantörer och utbetalningar
Betydande belopp går förlorade för företag och organisationer varje år genom felaktiga 
eller bedrägliga utbetalningar. Bakgrunden är framförallt brister i verksamhetens 
egna rutiner. Det är vanligt att felaktiga betalningar aldrig upptäcks och pengarna går 
förlorade. Men även i de fall felbetalningar faktiskt uppmärksammas så resulterar de i 
tidsödande uppföljningsarbete.

PwC och Inyett samarbetar för att säkerställa att företag har effektiva och trygga 
betalningsrutiner på plats. I detta seminarium berättar vi om hur det går till, och vad vi 
sett i vårt arbete med våra kunder.

Notera – för att få mer kunskap om utvecklingen kopplat till ekonomiska oegentligheter 
rekommenderar vi seminariet 20. Ekonomiska oegentligheter – att upptäcka, utreda 
och förebygga incidenter 

Föreläsare: Gey Widengren, PwC, och Jone Sølvik, Inyett

Onsdag kl 15.00–15.45

30. Lagkrav om hållbarhetsrapportering
Vad säger lagkravet och hur kan det hanteras?
Seminariet riktar sig till er som ska börja rapportera hållbarhet och till er som berörs av 
det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering*. Lagen trädde i kraft den 1 december 
2016 och bolag som omfattas av kravet ska börja rapportera för räkenskapsår som 
inleds efter den 31 december 2016. Det finns idag ett tydligt gap mellan de nya kraven 
och många bolags befintliga rapportering. Vi vill hjälpa er att reda ut hur lagkravet 
påverkar ert bolag, samt ge er vägledning för hur ni bäst kan förbereda er och arbeta med 
hållbarhet.

• Vilka omfattas av lagkravet?
• Hur påverkar lagkravet ert bolag?
• Vad är värdet av hållbarhetsrapportering?
• Hur kan ni praktiskt hantera det nya kravet?

Föreläsare: Amanda Elg, Jenny Nobrand och Erik Sellergren, PwC

Tisdag kl 09.00–09.45
Onsdag kl 13.00–13.45

31. The role of the Chief Data Officer in an innovative driven society
Acknowledging the significance of data in developing IoT partnership ecosystems today, 
Vanessa shares why the emerging CDO role is gaining momentum and why you should be 
looking for one! 

Föreläsare: Vanessa Eriksson, PwC

Tisdag kl 10.00–10.45
Obs! Föreläsningen ges 
på engelska

32. Har du rätt projekt i din portfölj?
Föreläsaren delar med sig av sina erfarenheter av att både ha granskat och jobbat i en 
mängd projekt inom många olika organisationer. Det blir ett smakprov på vad som brukar 
gå fel, och konkreta tips på hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna. Det bjuds 
också på enkla verktyg för hur du på ett effektivt sätt kan skapa en samsyn kring din 
organisations projektportfölj och till exempel i ledningsgruppen ha givande diskussioner 
kring vad som egentligen är viktigt. Sammantaget skapar det förutsättningar för dig att 
lyckas bättre med såväl projekt som övergripande strategier.

Föreläsare: Henrik Engdahl, PwC

Onsdag kl 14.00–14.45

*Uppfyller två av tre kriterier:
• Medelanställda > 250 st
• Balansomslutning > 175 MSEK
• Nettoomsättning > 350 MSEK



33. Digital innovation
Konsten att gissa rätt – hur du ska tänka digital innovation och ge kunderna det de vill ha 
imorgon redan idag.

Föreläsare: Fredrik Lundgren, PwC (Pond Innovation)

Tisdag kl 11.00–11.45

34. TAP – kommunikation i innovation
Bygg in kommunikationen i innovationen och var relevant. ”Tap into the ongoing 
conversations”.

Föreläsare: Fredrik Lundgren, PwC (Pond Innovation)

Tisdag kl 15.00–15.45

35. Vad verkar spela roll för attraktivitet och tillväxt i en stad?
PwC har i intervjuer frågat ett stort antal borgmästare globalt om vad de tror spelar roll 
för attraktivitet och tillväxt för en stad. PwC har därefter årligen i sju år inom ramen för 
studien Cities of Opportunity försökt mäta detta för 30 städer globalt. Vi har också under 
det senaste året gjort motsvarande mätning för Sveriges 290 kommuner. PwC beskriver 
resultaten från dessa studier och hur de kan användas för att öka attraktivitet och tillväxt.

Föreläsare: Rikard Jacobsson, PwC

Tisdag kl 16.00–16.45

36. GDPR – sex månader kvar
Tiden fram till den 25 maj 2018 är avsedd att ge företag och organisationer tid för att 
anpassa sig till de nya kraven, därefter gäller kraven fullt ut. Förordningen omfattar alla 
företag och organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter för medborgare i 
EU eller om företaget/organisationen är etablerad i EU. Förordningen omfattar alltså både 
anställda, kunder och alla andra personer som man har uppgifter om. 

För att säkerställa en hög efterlevnad finns det i förordningen sanktioner på upp till 
€ 20 000 000 eller 4 procent av årlig omsättning. 

Detta seminarium omfattar grunderna i förordningen samt de åtgärder som kommer att 
krävas av företagen och organisationerna för att kunna leva upp till kraven.

Föreläsare: Thomas Sageland, PwC

Onsdag kl 15.00–15.45
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Offentlig sektor
Föreläsningar särskilt framtagna för dig som är verksam inom 
offentlig sektor

37. Vägen mot en likvärdig skola
Den svenska skolan har de senaste åren fått hård kritik sedan flertalet internationella 
undersökningar visat att svenska elevers kunskaper har hamnat på efterkälken. Goda 
betygsresultat och kvalitet tycks vara likställt. Enligt vår grundsyn om barns rätt till 
likvärdig skola oavsett kön, etnisk tillhörighet, social bakgrund och behov. Kanske 
likvärdighet också är ett kvalitetsmått?

Men hur kan vi göra skolan likvärdig för alla? Likvärdighet är inte samma som lika för alla. 
Frågan är vilka styrande förutsättningar som möjliggör likvärdighet.

Genom att tänka både innanför och utanför ramarna och använda sig av de moderna 
verktyg som redan finns kan vi möjliggöra en bättre skoldag. För alla.

PwC bjuder in till ett reflekterande samtal om kvalitetsarbete, undervisningstid, 
elevhälsan m.m., med utgångspunkt i likvärdigheten.

Föreläsare: Johanna Kullenberg och Viktor Prytz, PwC

Onsdag kl 09.00–09.45

38. Digitalisering i offentlig verksamhet
Ta del av PwC:s erfarenheter av digitala tjänster om hur robotisering kan leda till en mer 
effektiv och medborgarvänlig service.

Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar; de grupper som är i behov av 
kommunal service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som skall tillgodose 
behoven. En modern offentlig sektor behöver därför tänka annorlunda och tänka nytt. Det 
finns kommuner som har valt att anta den kommande samhällsutmaningen med hjälp av 
en robot.

Föreläsare: Ola Johnsson, PwC

Onsdag kl 10.00–10.45

39. Hur stort är det framtida rekryterings- och personalbehovet i din 
kommun?
Att det är viktigt att ha en långsiktig planering och uppföljning av ekonomin är nog de 
flesta överens om. Men hur är det med den långsiktiga analysen av rekryterings- och 
personalbehovet? Idag råder det brist på personal inom flertalet välfärdsyrken, framförallt 
inom skola och socialtjänst. Det är därför viktigt att analysera hur personalbehovet, men 
även rekryteringsbehovet, ser ut framåt i tiden. Hur påverkar befolkningsutvecklingen 
och den demografiska utvecklingen behovet av förskollärare i vår kommun? Vilken 
påverkan får personalomsättningen bland socialsekreterare hos oss? Seminariet handlar 
om den analysmodell som PwC tagit fram för att beräkna framtida rekryterings och 
personalbehov. Vi berättar om hur modellen fungerar och vad resultatet kan användas till.

Föreläsare: Lars Näsström och Fredrik Birkeland, PwC 

Onsdag kl 11.00–11.45
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40. Korruption i offentlig verksamhet – vad krävs för att hantera och 
förebygga?
Parallellt med den pågående offentliga debatten om risker för mutor och korruption i 
svenska storföretag har strålkastarljuset också tydligt riktats mot förekomsten av mutor 
och korruption i offentliga verksamheter. Den dolda korruptionen, både i offentlig och 
privat sektor, bedöms också av de flesta experter som mycket stor – och mycket kostsam.

Risker för mutor och korruption kan dock hanteras genom ett strukturerat och 
genomtänkt förebyggande arbete. Men vilka åtgärder och aktiviteter behöver genomföras 
specifikt i offentlig verksamhet. Hur ser ett bra förebyggande arbete ut?

I seminariet, som riktar sig till medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter som 
arbetar med ledning och styrning, riskhantering och intern kontroll, ges exempel på vilka 
de grundläggande komponenterna är i ett effektivt förebyggande arbete, typiska brister 
i offentliga verksamheter och vilka åtgärder som omgående kan vidtas för att minska 
riskerna för korruption.

Föreläsare: Magnus Lindahl och Anna Lycke Börjesson, PwC

Onsdag kl 13.00–13.45

41. Kommunal tillväxt
Vi blandar här in nationalekonomisk teori med kommunalekonomisk verklighet. Vad säger 
forskningen, vad driver egentligen tillväxt? Kan kommunen fördela om sina resurser för 
att generera tillväxt i en kommun? Kan elitidrott påverka tillväxten i en kommun?

Kommuner ser olika ut. I nationalekonomin bygger modeller ofta på en representativ 
invånare eller en representativ kommun, vad som skulle kunna öka tillväxten i en specifik 
kommun kan variera. Vi tittar på forskning och försöker möta verkligheten.

Föreläsare: Emelie Värja, PwC

Onsdag kl 14.00–14.45

36. GDPR – sex månader kvar
Tiden fram till den 25 maj 2018 är avsedd att ge företag och organisationer tid för att 
anpassa sig till de nya kraven, därefter gäller kraven fullt ut. Förordningen omfattar alla 
företag och organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter för medborgare i 
EU eller om företaget/organisationen är etablerad i EU. Förordningen omfattar alltså både 
anställda, kunder och alla andra personer som man har uppgifter om. 

För att säkerställa en hög efterlevnad finns det i förordningen sanktioner på upp till 
€ 20 000 000 eller 4 procent av årlig omsättning. 

Detta seminarium omfattar grunderna i förordningen samt de åtgärder som kommer att 
krävas av företagen och organisationerna för att kunna leva upp till kraven.

Föreläsare: Thomas Sageland, PwC

Onsdag kl 15.00–15.45



14     Kunskapsdagarna 2017 

Tisdag 21 november
Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag

 09.00–09.45

10.
Arbetsrätt, lön och 

tjänstepension

30.
Lagkrav om 

hållbarhetsrapportering

4.
Att utveckla livsverk till nästa 

generation

22.
Tillämpningsfrågor K2/K3

10.00–10.45

31.
The role of the Chief Data 

Officer in an innovative driven 
society

5.
Dubbelt så roligt och hälften 

så tungt!

15.
Skatter i en digitaliserad värld

11.00–11.45
14.

Svårt att navigera på 
fastighetsmarknaden?

19.
Trender inom 

företagstransaktioner

33.
Digital innovation

24.
K2/K3 för stor och liten 
stiftelse, förening och 

trossamfund

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.45
8.

Företagsbeskattning i 
förändring

2.
Träna för din hjärna

21.
Vad blir egentligen priset på 

aktierna?

25.
Svenska kyrkan – åtgärder 
att vidta i samband med ny 

mandatperiod 2018

14.00–14.45
 9.

Skatteregler för 
fåmansföretagaren

18.
Framtidens ekonomifunktion

26.
Det tuffaste styrelseuppdraget 
– att vara ledamot i föreningar 

och stiftelser

15.00–15.45 12.
Aktuella momsfrågor

27.
Finansiell riskhantering och 
redovisning – vad bör man 

tänka på?

OBS! Slut kl 16.15

34.
TAP – kommunikation i 

innovation

7.
Aktieägaravtal – vilka 

rättigheter och skyldigheter 
har du?

16.00–16.45

35.
Vad verkar spela roll för 

attraktivitet och tillväxt i en 
stad?

17.00–17.30 Lättare förtäring och mingel

17.30–19.30

1. 
Digitalisering – automatisering 

– artificiell intelligens – 
Industri 4.0  

 nya affärsmodeller

Onsdag 22 november
Hålltider Föredrag Föredrag Föredrag Föredrag

 09.00–09.45
8.

Företagsbeskattning i 
förändring

23.
Aktuella redovisningsfrågor 

vid implementering av IFRS 9, 
15 och 16

22.
Tillämpningsfrågor K2/K3

Offentlig sektor

37.
Vägen mot en likvärdig skola

10.00–10.45
9.

Skatteregler för 
fåmansföretagaren

20.
Ekonomiska oegentligheter 
– att upptäcka, utreda och 

förebygga incidenter

38.
Digitalisering i offentlig 

verksamhet

11.00–11.45
17.

Spara pengar och minimera 
risker med smart tullplanering

6.
Ekonomiska utsikter i Sverige 

och omvärlden

39.
Hur stort är det framtida 

rekryterings- och personal-
behovet i din kommun?

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.45 13.
A practical approach to Brexit

3.
Ledarskap under pressade 

förhållanden

30.
Lagkrav om 

hållbarhetsrapportering

40.
Korruption i offentlig 

verksamhet – vad krävs för att 
hantera och förebygga?

14.00–14.45
32.

Har du rätt projekt i din 
portfölj?

28.
Personlig cybersäkerhet – en 
förutsättning för att hantera 
organisationers cyberrisker

41.
Kommunal tillväxt

15.00–15.45

29.
Så här gör du säkrare affärer 

genom effektiv kontroll av 
leverantörer och utbetalningar

16.
Transfer pricing/

internprissättning och tull

11.
Framtidens arbetstagare – 

mobil och innovativ?

36.
GDPR – sex månader kvar



Praktisk information

Plats Anmälan

Platsen för Kunskapsdagarna är Svenska 
Mässan på Mässans Gata/Korsvägen 
i Göteborg. Ingång via Gothia Towers 
(Mässans Gata 24).

Parkeringsmöjligheter finns i P-huset vid 
ICA Focus samt Valhallas och Lisebergs 
parkeringar. 

Anmälan görs via  
www.pwc.se/kalendarium.

Anmälningstiden löper ut den  
13 november 2017.

Glöm inte anmäla om du vill ha lunch!

Information

Vid frågor kontakta Jennie Eriksgren via
kunskapsdagargbg@pwc.se eller  
010-213 11 74

Följ PwC online

Våra bloggar:
Tax matters, Sveriges skatteblogg
Företagarbloggen, för dig som driver eget

#PwCKunskapsdag Att tänka på!
• Vi registrerar våra deltagare. 
• Hämta din namnskylt på anvisad plats i Hhallen, 

med hjälp av den QRkod du får via din boknings
bekräftelse. 

• Namnskylten måste hämtas ut före din första 
föreläsning. 

• Registreringen är öppen från kl 08.30. 
• No showavgift om 200 kronor om du inte 

avanmäler dig. 

http://events.pwc.se/pls/nvp/!document.show?cid=4232&MID=578&aun=kunskapsdagarnanov2017&apw=pwc2017
https://blogg.pwc.se/taxmatters
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen
https://www.instagram.com/pwc_sverige/
https://www.linkedin.com/company/3268473/
https://www.facebook.com/search/top/?q=pwc%20sverige
https://twitter.com/PwC_Sweden?lang=sv


Hoppas vi ses på 
Kunskapsdagarna!
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