
 

  

 

 

 

 

 

Aktuella redovisningsfrågor  

 

Distansutbildning den 24 november 2020 

Har ni hanterat de förändrade kraven på redovisning av leasing som gäller från 2019? Vill 

du vägledning för tillämpning av de nya rekommendationerna om förvaltningsberättelse 

och drift och investeringsredovisning? Hur ska Coronarelaterade transaktioner hanteras? 

 

Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare i och med den nya lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning 

rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i 

redovisningen och i utformningen av årsredovisningen. Vi bjuder därför in till en temadag 

om aktuella redovisningsfrågor där du också får möjlighet att ställa frågor. Temadagen är 

också ett utmärkt tillfälle att framföra synpunkter och önskemål på RKRs arbete. 

 

Deltagarantalet är begränsat för att möjliggöra frågor och synpunkter från deltagarna. 

Program 
Några av de punkter som kommer att tas upp 

• Inför årsredovisning 2020 

o Rekommendationer som träder i kraft 2020 

o Tolkningsfrågor i rekommendationer som gäller från 2019 

o Tilläggsupplysningar- ny skrift från RKR 

o Hur hantera avvikelser - upplysning om påverkan på resultat och 

ställning 

o Hur påverkar Corona 

• Särskilda redovisningsfrågor, bl.a. 

o Redovisning av detaljplaneutgifter 

o Redovisning av bidrag till infrastruktur 

o Värdering av pensionsskulden 

o Redovisning av anläggningsavgifter 

o Delårsrapporten 

• Iakttagelser i 2019 års årsredovisningar 

o Vi har bland annat tittat särskilt på förvaltningsberättelsen 

• Synpunkter och önskemål på Rådet för kommunal redovisnings arbete  



 

 
 

 

 

 

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

 

För vem passar temadagen?  
Temadagen vänder sig till dig som arbetar med redovisningsfrågor i kommuner, regioner 
och kommunalförbund.  Särskilt stor nytta har du som arbetar med årsbokslut och 
årsredovisning. 

T 

 
Föreläsare 
Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning 

Ola Eriksson och Hans Petersson Kommunalekonomernas förening 

 

  

http://www.kef.se/


 

 
 

 

 

 

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

Praktisk information 

 

Tid Kursen genomförs på distans den 24 november 2020. Vi startar 09.00 

och avslutar 16.00. Eftersom deltagarantalet är begränsat erbjuds 

ytterligare två tillfällen med identiskt innehåll den 18e respektive 25e 

november.  

Kostnad 
 Fram till 11/10 Efter 11/10 Efter14/9 

Medlem  3 200:- 3 900:-  

Icke medlem  4 200:- 4 900:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast 2020-11-04. 

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:  

Ola Eriksson, 070-6655475, ola.eriksson@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 internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt.  
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