
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Inbjudan till grundkurs för 
omsorgsekonomer 

 

5-6 mars och 26 mars i Stockholm 2019 

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering och grundläggande 
kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom 
omsorgen/ socialförvaltningen. 
Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med 
ekonomiska frågor, t.ex. inom social eller omsorgsförvaltning. Nyanställd i 
kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till ekonom inom 
omsorgen eller socialförvaltningen.    
Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har 
kunskapsluckor inom dessa områden. 
Kursen leds av Ylva Lindblom (SKL), Peter Sjöquist (SKL), Sirpa Rundström 
(Runströmskonsult AB), Rolf Hammar (Gävle kommun) och Nils-Hugo 
Johansson (KeF). 
 
 
 
Kursens innehåll 
 
Dag 1 
Kompetensområden som behandlas är följande: 

• Lagar såsom SoL, LSS, LOV LVU m.fl. struktur och tillämpning, 
förarbeten och rättsfall. 

• Verksamhetens organisation, ansvar och befogenheter, berör alla 
delar – särskilt- och enskilt boende, hemtjänst och service. 
Huvudmannens och chefernas roller. 

• Lagen om valfrihet (LOV), bl.a. timkostnadsberäkningar 
• Allmän handling och sekretess inom det sociala området, skyddad ID 

m.m. 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

 
Dag 2 
Kompetensområden som behandlas är följande: 

• Kommunal redovisning och budget. 
• God ekonomisk hushållning 
• Intern redovisning 
• Kostnadsutjämningen med fördjupning kring LSS-utjämningen. 
• Entreprenader inom omsorgen 
• Introduktion av hemuppgift 

 
 

Dag 3 
Kompetensområden som behandlas är följande: 

• Resursfördelningsmodeller  
• Ekonomens roll 
• Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Socialstyrelsens 

statistik. RS  
• Redovisning av hemuppgift 
• Kolada och öppna jämförelser 
• Organisationer och deras uppgifter 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Utbildningsdagarna genomförs i Stockholm på Saturnus Konferens, 
Hornsgatan 15.  
 
Vi startar dag 1 kl. 09.30, kaffe från 09.00, och håller på till kl. 16.30. 
Dag 2 startar kl. 08.30 och slutar ca 16.30.  
Dag 3 (26/3) startar kl. 09.30, kaffe från 9.00, och slutar ca kl. 16.30. 

Kostnad 
 Fram till 26/1 Efter 26/1 

Medlem  6 900:- 7 400:- 

Icke medlem  7 700:- 8 200:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se  senast den 5/2 2019. Anmälan är 
bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i 
stället! 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Nils-Hugo Johansson, 0708-26 81 48, nils-hugo.johansson@kef.se  
 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 
Eva Virtanen, 072-061 70 90 
 
medlem@kef.se 
 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 


