Temadag om räkenskapssammandraget för revisorer
Distansutbildning 10 november 2020

Vi har nöjet att erbjuda en temadag om räkenskapssammandraget för
sakkunniga revisorer tillsammans med SCB. Det kommunala räkenskapssammandraget är av stor betydelse för hela det offentliga Sverige. Vi vill nu
ge alla sakkunniga revisorer insikt hur räkenskapssammandraget (RS) är
uppbyggt och hur mycket arbete som läggs i kommunerna. Många
kommuner använder data från RS i sin ledning och styrning, varför det är av
största vikt att uppgifter som lämnas är korrekta.
Det pågår en ständig utveckling av kommunernas räkenskapssammandrag. Många olika
användningsområden för data från RS finns, såsom regering och riksdag, politiker
lokalt/regionalt, jämförelser mellan olika organisationer mm. Det kanske viktigaste för de
som arbetar med att ta fram uppgifterna till RS, är att dessa är så korrekta som möjligt och
att uppgifterna sänds in i tid, allt för att underlätta jämförelser.

Ur programmet:
»

Historik och varför RS. Vi startar med att beskriva historiken och syftet med RS,
varför alla dessa siffror behövs och hur de är tänkta att användas. Under dagen förklarar
vi också sambanden mellan RS och annan ekonomisk statistik som kommunen lämnar
till SCB. Idag finns databasen Kolada som till stor del baseras på uppgifter från RS.

»

Innehåll och samband. Vi kommer att göra en genomgången av innehåll och
samband mellan blankettens olika delar. Vissa uppgifter är förifyllda, men huvuddelen
uppgifter ska fyllas i av kommunen.

»

Hur arbetar kommunerna med RS. Vi får en kort genomgång kring hur
kommunerna arbetar med RS. Kommunernas arbetssätt för att ta fram de uppgifter som
efterfrågas i RS skiljer sig åt på många sätt. Utmaningen är att förena hög kvalité med
att klara SCB:s tidsgräns för inlämning.

»

Användning av data från RS på kommunnivå. Vi kommer att ge en bild av hur
data från RS används. SCB publicerar uppgifter från RS i Statikdatabasen (SSD) som vi
kommer att visa upp. Varför är det viktigt att vi kan jämföra kommuner rätt? I vilka
sammanhang används RS statistiken?

Målgrupp:
Temadagen riktar sig främst till dig som arbetar som sakkunnig revisor och som reviderar
primärkommuner.

Medverkande:
Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, har lång kommunal erfarenhet inom den
kommunala sektorn bland annat som ekonomichef.
Sanda Lindgren och Henrik Munth från insamlingsenheten SCB samt föreläsare från
enheten för Nationalräkenskaperna på SCB.
Camilla Eriksson, Rådet för kommunal analys (RKA). Camilla har mångårig erfarenhet
både av statistik och utbildning inom Kolada.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Temadagen genomförs digitalt den 10 november 2020.
Vi startar 09.00. Vi slutar kl. 16.30

Kostnad

Priset är 4 500 kr.
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Bli medlem

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

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 1 november 2020.
Boka innan den 10 september och få 500 kr i boka tidigt
rabatt.
Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en
kollega i stället!

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12)
medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information
skickas ut via mejl ca två veckor före kursstart.

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

