Utvecklingsprogram för
ekonomer i
Kommunalförbund
Distansutbildning 2020-10-27/28, samt 2021-02-02/03

Kommunalförbunden utgör en viktig del för samverkan av kommunernas verksamhet och
är ofta ett alternativ för att kunna effektivisera gymnasieskola, räddningstjänst, IT,
överförmyndare samt andra viktiga verksamheter. Genom åren har vi insett att många
ekonomer och controllers i förbunden inte getts möjlighet till specialanpassad utbildning
vilket vi i föreningen vill ändra på. Därför erbjuder KEF ett skräddarsytt
utvecklingsprogram för er för att kompetensutvecklas inom relevanta områden och för att
vara väl rustade för framtida utmaningar!
Programmet utgörs av 4 dagar med option på ytterligare 2 dagar sent våren 2021.

Utbildningen behandlar bl.a.
»

Redovisning – relevanta bestämmelser för kommunalförbund

»

Juridik – lagar som gäller för kommunal verksamhet inkl. kommunalförbund

»

Kommunal ekonomi – grundläggande ekonomi

»

Intern kontroll – vad är viktigt att beakta för att säkerställa en god intern kontroll

Föreläsare
Kursledare är Roland Svensson, KEF – Kommunalekonomernas förening. Därutöver
kommer Ola Eriksson från KEF samt Ove Axelsson, Kommunutbildarna, att delta under
programmet. Alla föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och
författare inom sina ämnesområden samt har även skrivit flertalet böcker om bland annat
redovisning, intern kontroll och styrning.

Målgrupp
Kursen riktar sig till ekonomer och controllers som arbetar i ett kommunal- eller
regionförbund på central nivå, förvaltningsnivå, enhetsnivå eller på en avdelning. Inga
förkunskaper krävs för deltagande i detta program.

Program
27 oktober
09.30

Från och med 2019 gäller Lag om
kommunal bokföring och redovisning.
Rådet för kommunal redovisning har i
samband med detta tagit fram nya
rekommendationer med ikraftträdande
under 2019 och 2020. Vare sig lagstiftning
eller rekommendationer har några
särregler för kommunalförbund vilket
ibland skapar tolkningsproblem. Vi
anordnar därför en dag med särskild
inriktning på redovisningsfrågor som är
relevanta för kommunalförbund.
Under dagen tar vi bland annat upp följande
punkter
» Relevanta bestämmelser för
kommunalförbund
» Vad är nytt från och med 2019
» Rekommendationer som gäller från och
med 2020
» Hur ser det ut i praxis
» Tolkningsproblem för
kommunalförbund
Under dagen lämnas utrymme för frågor,
diskussion och erfarenhetsutbyte.

12.00

Lunch

13.00

Forts Redovisning.

14.30

Kaffe

15.0016.30

Forts Redovisning.

28 oktober
08.30

Juridik för ekonomer i kommunalförbund
- Grundlagarna hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten

09.30

Kaffe

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

10.00

Kommunallagen
- fullmäktiges, styrelsens, nämndernas och direktionens olika roller och
uppgifter
- kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- rollfördelning mellan politik och förvaltning
- den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra) kommunernas organisation och verksamhetsformer, jävsreglerna,
delegationer, god ekonomisk hushållning, målarbetet, revisorernas uppgift
ansvarsprövning och laglighetsprövning av beslut

12.00

Lunch

13.00

- Förvaltningslagen servicekrav på myndigheten

14.30

Kaffe

15.0016.00

Forts. Juridik.

2 februari
09.30

Kommunal ekonomi
- Kommunala förutsättningar – skillnad mellan kommun/kommunalförbund
och ett företag.
- Den kommunala kompetensen, bl a självkostnadsprincipen
- Budgetering- och resursfördelningsmodeller
- Väktare och förkämpar
- Uppgift

12.00

Lunch

13.00

Forts. Kommunal ekonomi

14.30

Kaffe

15.0016.30

Forts. Kommunal ekonomi

3 februari
08.30

Intern kontroll
- Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
- Ansvar för den interna kontrollen
- COSO - ramverk för intern kontroll
- Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
- Kontrollmiljön

12.00

Lunch

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

13.00

Ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Målstyrning - Måste mål vara tydliga?
- Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
- Styrkultur –vad innebär det?
- Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande?

14.30

Kaffe

15.0016.00

Forts. Ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Programmet genomförs på distans.
Tillfälle 1 – Vi startar 27 oktober kl. 09.30 och håller på till kl. 16.30,
dagen efter startar vi 08.30 och håller på till 16.00.
Tillfälle 2 – 2 februari startar vi 09.30 och håller på till 16.30, dagen
efter startar vi 08.30 och håller på till 16.00.

Kostnad

Fram till 26/8

Efter 26/8

Medlem

10 500:-

11 500:-

Icke medlem

11 500:-

12 500:-

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 25/9. 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
Ola Eriksson, 070-665 54 75, ola.eriksson@kef.se
Kursen genomförs även på begäran om du inte har möjlighet att
deltaga aktuella dagar. För förfrågan kontakta oss enligt ovan
kontaktuppgifter.
Våren 2021 planerar vi att genomföra två fortsättningsdagar på detta
program som tar upp framtidens ekonomroll samt coaching för
ekonomer i Kommunalförbund. Mer info om detta ges vid första
kurstillfället och dessa båda dagar ingår inte i priset för ovan
utvecklingsprogram.

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

Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90
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.

