
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Temadag: Jobba 
effektivare med 
räkenskapssammandraget 
Stockholm 4 juni 2020 

Alla kommuner sliter mer eller mindre med sitt räkenskapssammandrag, RS. 

Vissa kommuner lägger helt otroligt mycket tid och lämnar in sent. För vissa 

kommuner så går det relativt enkelt. Det borde finnas möjligheter minska tiden 

det går åt till RS. Vi kommer under dagen att försöka ge några idéer till 

förbättringar och dessutom ge möjlighet till kollegialt utbyte av idéer. 

Målgruppen är de personerna som jobbar med att sammanställa räkenskapssammandraget i 

primärkommunerna. Temadagen vänder sig också till personer som är ansvarig för 

redovisning av räkenskapssammandraget. 

 
Medverkande i programmet gör: 
 
Sanda Lindgren och Henrik Mundt från insamlingsenheten SCB. 
 
 
Nils-Hugo Johansson, biträdande kanslichef på KEF, har lång kommunal erfarenhet av 
kommunal redovisning och arbete med RS. 
 
Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, har lång kommunal erfarenhet inom den 
kommunala sektorn bland annat som ekonomichef. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

4 juni torsdag 

09.00 Kaffe 

09.30 Inledning 

09.45 

 

 

11.30 

Vad är RS till för? Några grundläggande tips för att underlätta. Vad är de 

flestas problem med att få in uppgifterna, fördelningar, klassning av var 

kostnader ska redovisas, m.m. 

Verksamhetsindelningen, här kommer vi att beskriva begreppet motpart. 

Kontodelen verksamhet är central i driftredovisningen och vi diskuterar var 

olika saker ska ligga, SCB’s utförliga beskrivning av koddelen verksamhet tas 

också upp. 

Slutligen också lie om gemensamma kostnader och gemensamma lokaler. 

12.30 Avslutning 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs som distansutbildning den 4 juni 2020. Vi startar kl. 9.30 och 

håller på till kl. 12.30.  

Kostnad 
 Fram till 15/5  

Medlem  1.900:-   

Icke medlem  2.500:-   

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 15/5 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: 

Nils-Hugo Johansson, 070-626 81 48, nils-hugo.johansson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90  

medlem@kef.se  

http://www.kef.se/
http://www.kef.se/
http://www.kef.se/
mailto:medlem@kef.se


 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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