Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att
bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se.

Intern redovisning och
kalkylering, grundkurs
Digitalt 16 november 2020

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap i intern redovisning och
kalkylering eller som ny ekonom i kommunen. Kursen är anpassad efter basnivån i
certifieringen. Kunskaperna som kursen ger går sedan att verifiera via särskilda
kunskapstest.
Vi kommer bland annat att titta på området självkostnad som är viktigt att kunna räkna
rätt på. Påverkar ersättningar inom de mjuka sektorerna men även inom de tekniska
verksamheterna.

Programpunkter
Kursen innehåller
»

Kommunal basplan och exempel på kodplan

»

Internredovisning och statistikkrav

»

Intern och externa kostnader och intäkter

»

Interna fördelningar och påslag

»

Kund-, leverantör- och anläggningsreskontra

»

Självkostnadskalkylering

»

Olika bidragskalkyler

»

Nuvärdeskalkylering och återbetalning

»

Gränsdragningen mellan investeringar och drift.

Detaljprogram
16 november
08.15

Uppkoppling

08.30

Intern redovisning

Göran Andersson, KEF

11.30

Kalkylering

Göran Andersson, KEF

12.00

Lunch

13.0016.15

Kalkylering

14.30

Kaffe

16.15

Information om basnivån och kunskapstest

16.30

Slut

Göran Andersson, KEF

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Utbildningen genomförs digitalt 16 november 2020. Vi startar kl. 08.30 och
håller på till kl. 16.30.

Kostnad

Fram till 16/9

Efter 16/9

Medlem

3 200:-

4,200:-

Icke medlem

4 200:-

5 200:-

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 9 november 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:
Göran Andersson, goran.andersson@kef.se, 072-061 70 60
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.

