
 

  

 

 

 

 

 

Teknikekonom, grundkurs 
Distansutbildning  
2–3 mars 2021 

Kursen syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande 
kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomi inom 
tekniska och samhällsplanerings frågor.  

Kursinnehåll 

Vi går dag 1 igenom det som är specifikt inom redovisningen för teknisk verksamhet 

utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal 

redovisnings rekommendationer. Dag två ligger fokus på kalkylering, självkostnad, 

kodplaner, Kommun-Bas, internredovisning samt ett kortare pass om juridiken som 

bland annat översiktligt tar upp viktiga frågor inom Kommunallagen, Offentlighets och 

sekretesslagen, Lagen om offentlig upphandling samt entreprenadavtal. Sist men inte 

minst berör vi räkenskapssammandraget samt grunderna i momssystemet och dess 

betydelse för teknisk verksamhet. 

 

Du lär dig följande:  
• Specifika frågor i redovisningen som berör teknisk verksamhet 

• Betydelsen av att hålla ordning på taxefinansierad verksamhet och 

skattefinansierad verksamhet 

• Översiktligt om det lagar att hålla ordning på 

• Grunderna i självkostnadskalkylering och investeringskalkylering. 

• Grunderna i momssystem som är relevanta för teknisk verksamhet 

 

För vem passar kursen?  
Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att eller jobbar med det tekniska 

områdets ekonomifrågor. Nyanställda i kommunen eller ekonom som bytt 

verksamhetsområde till det tekniska området.  

Föreläsare 

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års 

erfarenhet av kommunala verksamhet. Allt från ekonom/controller arbete till 

utbildning och utveckling. Göran har långa erfarenhet som ekonomichef samt 

förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är också utbildad coach. 



 

 
 

 

 

 

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

Praktisk information 

 

Tid Kursen genomförs på distans den 2-3 mars 2021. Vi startar kl 8.30 

och håller på till kl 16.30 båda dagarna. Uppkoppling sker från kl 8.15. 

Kostnad 
 Fram till 4/1 

2021 

Efter 4/1 

2021 

Efter14/9 

Medlem  5.200:- 5.900:-  

Icke medlem  6.200:- 6.900:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 22 februari 2021. 

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en 

kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten 

att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12) 

medlem@kef.se 

Förberedelser Läs gärna igenom Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 

R4 Materiella anläggningstillgångar innan kursen. Den finns att 

hämta på www.rkr.se. Den kommer även att läggas ut som 

kursdokumentation i samband med kursen. 

Så funkar det 

 

 

 

 

 

 

Teknisk 

utrustning 

 

Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca 

en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du 

på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.  

Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn 

för att delta i utbildningen. Om du vill så kan du ladda ner klient/app 

och registrera dig på zoom.us. 

Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar! 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera och mikrofon är nödvändigt.  
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