Teknikekonomer
– Samhälle och gata/park
Distansutbildning
23—24 mars 2021

Behöver du mer kunskaper som teknikekonom inom samhälle och
gata/park? Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna
kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska
frågor inom samhälle och gata/park.

Kursinnehåll
Kursen innehåller redovisningsfrågor som är aktuella inom området såsom skillnad
mellan drift och investering, materiella och immateriella anläggningstillgångar. För
att gå vidare till exploateringsredovisning. Dessutom lyfter vi blicken lite mot vad
som är god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vi kör en
liten juridisk översikt med de vanligaste och viktigaste lagarna inom området.
Avslutar med GIS och nyckeltal och lite räkenskapssammandrag.
Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. För att få tillgodoräkna sig
kursen i certifieringsprogrammet så examineras kursen genom en hemuppgift.

Du lär dig följande:
•
•
•
•
•
•

Redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Olika sätt att intern prissätta
Arrenden och nyttjanderättsavtal för ekonomer
GIS, geografiskt informationssystem för ekonomer
Nyckeltal och jämförelse
Juridisk översikt inom PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen

För vem passar kursen?
Målgruppen är ekonomer som arbetar inom samhälle och/eller gata/park. Du
kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till teknik. För att
få ut mesta möjliga av kursen är det en fördel om deltagaren har kunskaper
motsvarande teknikekonomer grundkurs alternativt grundkurs i kommunal
redovisning.

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.
Madeleine Windrot statistiker hos RKA. Madeleine har jobbat med att få in den
tekniska statistiken i KOLADA, och ansvarar för den nya insamlingen av
”Gatustatistik”.
Sonja Tegeback-Hjort geodatachef i Sigtuna kommun sedan 2018. Är utbildad
ekonom och har arbetat med kommunal ekonomi sedan 2011 inom både skola och
teknisk förvaltning.

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

Praktisk information
Kursen genomförs på distans den 23–24 mars 2021.
Vi startar kl. 8.30 och slutar kl. 16.30 båda dagarna. Koppla
upp dig från kl. 8.15.

Tid

Kostnad

Fram till 23/1
2021

Efter 23/1
2021

Medlem

5.700:-

6.700:-

Icke medlem

6.700:-

7.700:-

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 15 mars 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

Så funkar det

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.
Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att
tekniken fungerar!
Teknisk utrustning
Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna.
Kamera eller mikrofon är nödvändigt.

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

