Personalekonomi och
personalfrågor i kommuner
och regioner
Distansutbildning 2020-10-05/06

Ekonomi och personal är tillsammans inget annat än riktig verksamhetsutveckling! Vad
behöver du då som ekonom ha för kunskap om personalekonomi och personalfrågor för att
vara en nyckelspelare i arbetet med att utveckla verksamheten? Under två intensiva dagar
kommer du som ekonom att få lyssna på två mycket erfarna föredragshållare i ämnet.
Dagarna kommer bland annat att ta upp:
• Personalekonomi och vad det innebär
• Arbetskrafts- och sjukfrånvarokostnader
• Arbetstidsvärdering
• Personalnyckeltal och personalstatistik – hur kan man använda det på ett vettigt
sätt?
• Tidsanvändning
• Hur kan arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal om lön bli ett verktyg för
bättre verksamhet?
• Mina allmänna åtaganden i anställningen och risker att uppfattas som misskötsam
och regler kring en anställningsavslutande
• De viktigaste reglerna i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och hur de
påverkar mig som medarbetare

Föreläsare
Kursledare är Per Andersson, arbetsgivarkonsult, med mer än 26 års erfarenhet av den
kommunala sektorn. Inspiration, provokation och transpiration är nyckelord i Pers föredrag.
Per bjuder på en pedagogik som blandar praktiska exempel och aktiviteter med en
föreläsningsstil som bjuder in till dialog och väcker tankar. Det kan därför vara klokt att
redan nu fundera på vad du vill ha ut av denna spännande utbildning, den är till för dig.
Thomas Aronsson är personalekonom, konsult och uppskattad föreläsare. Tillsammans med
Claes Malmquist har han bl.a. skrivit böckerna Rehabiliteringens Ekonomi. Båda
föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom eller controller som arbetar med
personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din
närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning.

Detaljprogram
5 oktober
09.30

Introduktion - Personalekonomi

•

10.00

•
12.00

Thomas Aronsson

Arbetskrafts- och
sjukfrånvarokostnader
Arbetstidsvärdering

Thomas Aronsson

Personalnyckeltal och
personalstatistik – hur kan man
använda det på ett vettigt sätt?
Tidsanvändning

Thomas Aronsson

Lunch

•

13.00

•
14.30

Kaffe

15.0016.30

Personalnyckeltal forts.
Avslutning

Thomas Aronsson

6 oktober
08.30

•

•

•

12.00

Vad ska man tänka på när man
tecknar anställningsavtal anställningsformer och
formaliafrågor
Hur kan arbetsplatsträffar,
medarbetarsamtal och samtal om
lön bli ett verktyg för bättre
verksamhet?
Hur kan mina arbetsuppgifter
förändras över tid ur ett
arbetsrättsligt perspektiv och vad är
jag skyldig att utföra i min
anställning?

Per Andersson

Lunch

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

•

13.00

•

•

Mina allmänna åtaganden i
anställningen och risker att
uppfattas som misskötsam och
regler kring en
anställningsavslutande
De viktigaste reglerna i
kollektivavtalet Allmänna
bestämmelser och hur de påverkar
mig som medarbetare
Min rätt till inflytande och en god
arbetsmiljö enligt MBL och
Arbetsmiljölagen

14.30

Kaffe

15.0016.00

Personalfrågor forts.
Avslutning

Per Andersson

Per Andersson
Roland Svensson, Kef

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs på distans.
Vi startar 5 oktober kl. 09.30 och håller på till kl. 16.30, dagen efter
startar vi 08.30 och håller på till 16.00

Kostnad

Fram till 30/6

Efter 30/6

Medlem

5 200:-

5 900:-

Icke medlem

5 900:-

6 600:-

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 4/9. Antalet platser är
begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din
plats till en kollega i stället!

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

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

Kursen eller delar av denna genomförs även på begäran om du inte
har möjlighet att deltaga aktuella dagar. För förfrågan kontakta
Roland enligt ovan kontaktuppgifter.
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
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.

