
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Program för 
budgetansvariga och 
ekonomer 
Stockholm 2019-05-02 – 2019-05-03 

Ekonomernas vardag blir alltmer komplex och kräver samverkan med flera olika aktörer. 
En av de viktigare parterna för samverkan är budgetansvariga chefer. Både ekonomen 
och den budgetansvariga chefen får alltmer rollen som ”möjliggörare” i organisationen 
vilket kräver kunskap inom en rad områden såsom styrning, ekonomi, budget och analys. 
För att säkerställa att både ekonomer och budgetansvariga chefer får samma 
utgångspunkt kring frågor som berör båda parter erbjuder Kef en kurs för både ekonomer 
och budgetansvariga chefer för att stå bättre rustade för framtida utmaningar. 

Utbildningen behandlar bl.a.  

• Den kommunala särarten 

• Den kommunala organisationen – vem beslutar om vad 

• Budget och redovisning – hur hänger det ihop 

• Finansiell analys 

• Framgångsrik styrning och kontroll – hur åstadkoms det? 

• Ekonomens kontra den budgetansvarigas roll 

  

Teoriavsnitten varvas med en mängd relevanta exempel från kommunernas och 
landstingens vardag och ni ges även utrymme för övningar och reflektion. 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening som har 
omfattande erfarenhet som konsult och utbildare och i ämnena. Ingela Karlsson, 
Kommunalekonomernas förening har lång erfarenhet av frågorna som bl a 
ekonomichef i en kommun. 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till ekonomer/controllers samt budgetansvariga chefer som vill 
utvecklas inom nämnda områden och som arbetar på central nivå, förvaltningsnivå 
eller på kliniknivå i en kommun eller ett landsting/region.  



 

 

 

 

 

 

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

Detaljprogram 

2019-05-02 

09.00 Kaffe  

09.30 • Den kommunala särarten – 

skillnaden mellan en kommun 

och ett företag 

• Den kommunala kompetensen 

• Den kommunala 

organisationen – vem beslutar 

om vad? 

• Väktare och förkämpar 

• Ekonomens roll kontra 

budgetansvarig 

Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef 

12.00 Lunch  

13.00 • Ekonomiprocessen - årshjul 

• Budgetprocessen – hur 

fungerar budgeten? 

• Övning 

Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef 

14.30 Kaffe  

15.00-

16.30 

Forts. budgetprocessen Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef 

 

 

 

2019-05-03 

08.30 • Resultat- och balansräkning 

• Målstyrning 

• Finansiell analys och god 
ekonomisk hushållning 

• Övning 

Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef 

12.00 Lunch  

13.00 • Intern kontroll – en viktig del 

av styrningen 

• Analys och uppföljning – vad 

bör man tänka på? 

 

Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef  

14.30 Kaffe  

15.00-

16.00 

Forts. Analys och uppföljning Roland Svensson och Ingela 

Karlsson, Kef 

http://www.kef.se/


 

 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Utbildningsdagarna genomförs på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 

i Stockholm, s torsdagen den 2 maj till fredag den 3 maj 2019.  

Vi startar med kaffe kl 09.00 och håller på till kl 16.30 dag ett och 

mellan 8.30-16.00 dag två. 

Kostnad 
 Fram till 1 mars Efter 1 mars 

Medlem  6 400:- 6 900:- 

Icke medlem  7 200:- 7 700:- 

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 29/3 år 2019. Anmälan är 

bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i 

stället! 

Förfrågningar Kursinnehåll:  

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

Ingela Karlsson, 072-061 90 60, ingela.karlsson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 

Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 

medlem@kef.se 

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