
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Förbättra nämndens interna kontroll  
En gemensam utbildning för ekonomer, nämndsledamöter och förvaltningsledning  

Distansutbildning 27 maj 2020, kl. 09:45-12:30  

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker 

verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen.  

Styrelsen, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga 

aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i 

vad intern kontroll är samt ett underlag till uppföljningsområden och risker som kan 

behöva hanteras bättre.  

I kursen får de olika rollerna (nämnd, ledning, ekonomer) diskutera risker och/eller 

uppföljningsområden som är relevanta inom deras verksamhet.  Feedback kommer att ges 

från kursledare och andra kursdeltagare. 

  

Innehåll 
I utbildningen ingår bland annat följande: 

» Utgångspunkter för en god intern kontroll 

» Kommunlagens krav och olika ”ansvarslinjer/försvarslinjer” 

» Vad är viktigt för en god intern kontroll enligt ramverket ”COSO”  

o Styr och kontrollmiljö 

o Identifiera, analysera, kommunicera och hantera risker 

o Uppföljning  

o m.m. 

» Arbetet med nämndens interna kontrollplan 

 

Grupparbete kring risker och uppföljningsområden. (lära av varandra m.m.).   Arbetet 

genomförs genom att deltagare registrerar risker och/eller uppföljningsområden i en 

databas på webben. De inkomna underlagen synliggörs och  diskuteras under utbildningen.  

 

 

Boken ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?”  av Roland Svensson ingår i utbildningen. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening och Göran Persson-
Lingman Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet 
som konsulter, utbildare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet 
intern kontroll.  

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Distansutbildning via webben 

 

Kostnad Pris: 2 095 för medlemmar och 2 595 kronor för övriga.  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.  

Boken ”Hur vet vi ska kontrolleras” av Roland Svensson ingår i 

utbildningen.  

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 7 maj 2020. Antalet platser är 

begränsat. 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 deltagare.  

Kursledning Kursledare: Göran Persson Lingman, KEF och  

Roland Svensson, KEF     

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Göran Persson-Lingman, goran@kef.se, 072-061 90 60  

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

 

Kursadministrativa frågor: 

Eva Virtanen, 72-061 70 90 (kl. 8-12) 

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

ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas 

senast två dagar innan kursstart.  
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