
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Kommunal redovisning, 
grundkurs 
Kursen genomförs digitalt den 22 och 23 oktober 2020 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal 

redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning 

samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper i lagstiftning och normgivning.  

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som 

påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed 

och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala 

redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell 

normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och 

lagförändringar inom redovisningsområdet. 

Programpunkter 

» Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning. 

» Rättvisande bild och God redovisningssed. 

» Löpande bokföring och redovisning. 

» Räkenskapsinformation och arkivering. 

» Värdering och klassificering. 

» Årsredovisning och delårsrapport 

Föreläsare 
Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). 

Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och 

redovisning. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Detaljprogram 
 

Torsdagen den 22 oktober 

09.00 Inledning 

09:15 Lagregler som styr den kommunala redovisningen 

• Kommunallagens ekonomikapitel 

• Kommunal redovisningslag 

Övrig lagstiftning 

12.00 Lunch  

 

13.00 Rättvisande bild och God redovisningssed 

• Normering och praxis 

Löpande redovisning 

• Regler kring bokföring och hantering av fakturor 

Räkenskapsinformation och arkivering 

• Vad är räkenskapsinformation? 

• Arkiveringsregler 

16:00 Slut 

 

 

Onsdagen den 23 oktober 

08.30 Systemdokumentation 

09.15 Kaffe 

09:30 Värdering och klassificering 

• Värdering av tillgångar och skulder 

• Tillgång eller kostnad? 

• Intäkt, skuld eller avsättning? 

 

12.00 Lunch 

13.00 Årsredovisning och delårsrapport  

 

15.30 Avslutning, diskussion 

16:00 Slut 

 

  

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt den torsdagen den 22 och fredagen den 23 

oktober. Vi startar kl. 09.00 och håller på till kl. 16:00 under båda 

dagarna. 

Kostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fram till 29/8 Efter 29/8 

Medlem  4 100:- 4 600:- 

Icke medlem  4 700:- 5 200:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

16/Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 18 oktober 2020. 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.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Hans Petersson, 072-505 29 28, hans.petersson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

medlem@kef.se   

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