
 

  

 

 
 
 

 
 

Utveckla din årsredovisning utifrån 
2019 års nya lagstiftning 
Stockholm 3–4 oktober 2019 

Lag om kommunal bokföring och redovisning har trätt i kraft 2019. I samband med det 
har samtliga rådets rekommendationer arbetats om och nya rekommendationer är på 
gång. Förändringarna innebär att samtliga kommuner och regioners årsredovisningar 
behöver omarbetas till struktur och innehåll i förhållande till tidigare år.  

Vi inbjuder därför till två dagars utbildning hur man utvecklar och uppdaterar sin 
kommun eller regions årsredovisning med hänsyn till de nya reglerna. Utbildningen 
vänder sig till dig som arbetar med att utveckla årsredovisningen. 

Innehåll 
Årsredovisningen är mycket viktig för bedömning och beslut samt ansvarsutkrävande. 
Utformning av årsredovisningen regleras detaljerat i lagstiftning och rekommendationer. 
Det ställer stora krav på innehållet i årsredovisningen. Den är även en produkt som läses av 
många olika målgrupper med olika kunskap, vilket ställer krav layout och pedagogisk 
utformning.  
 
Under dagarna diskuteras hur man utformar och förbättrar sin årsredovisning. En del 
dagarna ägnas också till att informera om hur man säkerställer att årsredovisningen 
anpassas till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning och de nya 
rekommendationerna som har utarbetats av Rådet för kommunal redovisning.  
 
Fokus under dagarna ligger på hur man utarbetar en förvaltningsberättelse, finansiella 
rapporter med tilläggsupplysningar, finansiell analys och redovisning av god ekonomisk 
hushållning. Vi diskuterar även hur man utformar en drift- och investeringsredovisning 
utifrån vad som är känt om de rekommendationer som är under utarbetande. Tanken är 
vidare även att under dagen belysa praxis genom att lyfta fram goda exempel från 
kommuner och landsting.   
 
Deltagarantalet är begränsat. Under dagarna lämnas utrymme för diskussion och 
erfarenhetsutbyte. 



 
 

 
 

 

 

 

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

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

 

Detaljprogram 

Torsdagen 3 oktober 

09.30 Samling och kaffe   

10.00 Inledning Hans Petersson och Ola 
Eriksson, KEF 

10:30 Årsredovisningens struktur Hans Petersson 

12:00 Lunch  

13:00 De finansiella rapporterna och noter  Ola Eriksson 

14:30 Kaffe  

15:45 Fastställande av ingångsbalansräkning och 
andra jämförelsetal i samband med över 
gång till 2019 års lagstiftning 

Ola Eriksson 

16:30 Slut för dagen  

 

Fredagen 4 oktober 

08:30 Förvaltningsberättelsen Ola Eriksson Hans Petersson 

 God ekonomisk hushållning, balanskrav och 
resultatutjämningsreserv kopplat till den 
finansiella analysen i årsredovisningen mm 

 

12.00 Lunch  

13.00 Goda exempel att lära ifrån! Hans Petersson och Ola 
Eriksson 

14:00 Kaffe  

14.20 Drift- och investeringsredovisning Hans Petersson och Ola 
Eriksson 

15:30 Slut   



 
 

 
 

 

 

 

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

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Temadagen genomförs i Stockholm, den 3–4 oktober på Saturnus 
konferens, Hornsgatan 15. Vi startar den 3 oktober kl. 10:00 och håller på 
till kl. 16.30. Kaffe serveras från kl. 09.30. Vi startar den 4 oktober kl. 
08:30 och håller på till kl. 15.30. 

Kostnad 
 Fram till 15/8 Efter 15/8 

Medlem  5 400:- 6 400:- 

Icke medlem  6 400:- 7 400:- 

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 1/9 2019 . 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: 
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12)  
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 
Medlem@kef.se  

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

 


