
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Entreprenadavtal och hur det 
påverkar ekonomin 
Utgångspunkt från verksamhetens avtal utifrån AB04 

Digitalt 19 februari 2021 

När du har olika entreprenörskontrakt inom exploatering och teknisk verksamhet så utgår 

det i många fall från AB04. Hur ska du som ekonom veta hur detta påverkar 

redovisningen? Entreprenadavtal enligt AB04 och hur det kan påverka redovisningen. 

 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om AB04 och hur detta påverkar 

redovisningen. Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren 

svarar för projektering och entreprenören för utförande. 

 

Utbildningen behandlar bl.a. 

» Vad är Allmänna bestämmelser, AB04 och hur används det. 

» Hur påverkar både AB04 och gatukostnadsersättningarna redovisningen. 

» Vad står i AB04 och som kan påverka anskaffningsvärdet. 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Föreläsare 
 

Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång 

kommunal erfarenhet inom både ekonomi- och samhällsbyggnadsområdet och arbetat som 

ekonomichef och förvaltningschef. Har en unik kombination av utbildning och erfarenhet 

inom både ekonomi och det praktiska arbetet på en samhällsförvaltning. 

 

Armen Ohanian är idag egenföretagare med tidigare erfarenhet som produktionschef från 

bland annat SKANSKA. Armen har varit projektledare i många expansiva kranskommuner 

runt Stockholm och har varit med i utbyggnaden av Friends Arena och Arenastaden i Solna 

samt infrastrukturen kring dessa och Mall of Scandinavia. 

Målgrupp 
Målgruppen är du som jobbar med ekonomifrågor inom teknisk eller 

exploateringsverksamhet såsom ekonomichef, redovisningschef, controller eller ekonom 

inom området, men även verksamhetsansvarig inom teknik och exploatering. Det är en 

fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med 

ekonomi/redovisning och verksamhetsansvarig.  

Detaljprogram 

19 feburari 2021  

08.45 Uppkoppling  

09.00 Inledning Göran Andersson 

09.10 AB04 är grunden i många entreprenadavtal. 

Vad är det? 

Armen Ohanian 

12.00 Lunch  

13.00 Vilka redovisningsfrågor kan vara aktuella i 

samband med entreprenadavtal 

Göran Andersson 

15.00 Avslutning  

  

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt. Vi startar fredagen 19 februari 2021  

kl. 09.00 och håller på till kl. 15.00. Vi kör ca 30 min pass med 5 min 

paus. 

Kostnad 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

 Fram till 19/12 

2020 

Efter 19/12 

2020 

Medlem  3.500:- 4.500:- 

Icke medlem  4.500:-  5.500:- 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 1 februari 2021. 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.  

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 

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 och mikrofon är nödvändigt.  
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