Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att
bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se.

Kommunal ekonomi
Stockholm den 3 mars 2020

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en endagarsutbildning i ”Kommunal
ekonomi” som vänder sig till dig som vill skaffa grundläggande kunskaper om kommunal
ekonomi. Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad
kommunalekonom.
Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi”
med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala
förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning
budget, redovisning samt finansiell analys.

Programpunkter
»

Kommunala förutsättningar – skillnad mellan kommun/landsting och ett företag.

»

Den kommunala kompetensen, bl a självkostnadsprincipen

»

Skatteutjämningssystemet

»

Budget- och uppföljningsprocesser

»

Budgetering- och resursfördelningsmodeller

»

Väktare och förkämpare

»

Ekonomistyrningsmodeller

»

Det legala ramverket för redovisning

»

Resultaträkning, balansräkning och finansiell analys

Föreläsare
Hans Petersson och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna
har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi

Detaljprogram
3 mars
09.00

Samling, kaffe
•

09.30

Kommunal särart – skillnad mellan kommun/landsting och ett
företag.
Den kommunala kompetensen, bl a självkostnadsprincipen
Skatteutjämningssystemet
Budget- och uppföljningsprocesser
Budgetering- och resursfördelningsmodeller

•
•
•
•
12.00

Lunch
•
•
•
•

13.00

16:30

Väktare och förkämpare
Ekonomistyrningsmodeller
Det legala ramverket för redovisning
Resultaträkning, Balansräkning och finansiell analys

Slut

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs i Stockholm den 3 mars på Saturnus konferens,
Hornsgatan 15. Vi startar kl. 09.30 och håller på till kl. 16.30. Kaffe
serveras från kl. 09.00.

Kostnad

Fram till 2/1

Efter 2/1

Medlem

3 700:-

4 700:-

Icke medlem

4 700:-

5 700:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Kursavgiften inkluderar lunch.

Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 31/1. Anmälan är bindande.
Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Vi
förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

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

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se
Hans Petersson, 072-505 29 28, hans.petersson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12)
Medlem@kef.se

Bekräftelse

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

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

