
 

  

 

 

 

 

 

 

Ny ekonom i kommun och 
region 
Stockholm 6–8 maj 2020 

En utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen och som vill öka dina kunskaper om 

det som är unikt med att jobba i kommunal sektor.  

 

Som ekonom kanske du deltar i utredningar som rör förändringar av den kommunala 

verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd 

administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller 

ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt som utredare, handläggare 

eller rutinansvarig krävs det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de 

gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.  

Innehåll 
Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är 

specifikt med att arbeta i en kommun. Vi kommer att behandla frågeställningar kring 

associationsrätt, offentligrättsliga regler, kommunal redovisning och ekonomiska frågor. 

 Under dagarna kommer följande områden att behandlas, 

» Kommunallagens ekonomikapitel. 

» Kommunens ekonomistyrning. 

» Kommunal redovisning. 

» Etik i ekonomrollen. 

» Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen?  

» Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och 

kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser. 

»  Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, 

tystnadsplikt.  



 

 

 
 

 

 

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

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era 

frågeställningar. 

Målgrupp  
Målgruppen är nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi men saknar utbildning för 

det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av 

andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Kursen vänder sig till 

ekonomer i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Utbildningen genomförs i Stockholm på Scandic Anglais den 6-8 maj 2020. 

Kursen startar kl. 10.00 dag 1, kaffe serveras från 9.30, dagen avslutas kl. 

16.30. Gemensam middag serveras på restaurang i närheten av 

konferenslokalen kl. 19.00. Dag 2 startar kl. 8.30 och avslutas kl. 16.30. Dag 

3 startar kl. 8.30 och avslutas kl. 16.00.  

Kostnad 
 Fram till 6/3 Efter 6/3 

Medlem  10 400: - 11 400: - 

Icke medlem  11 900: - 12 900: - 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.  

Deltagaravgiften inkluderar kaffe och lunch samtliga dagar samt middag dag 

ett. Ev. logi bokas och betalas av deltagaren.  

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 3 april. 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.  

Kursledning Roland Svensson, KEF 

Förfrågningar Kursinnehåll: 

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svenssson@kef.se  

 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

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

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

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut 

via mejl ca 2 veckor före kursstart. 
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