Kommunalekonomisk utjämning
- allt du borde veta, men inte vågat frågat om
Distansutbildning den 21 oktober kl. 10.00–15.00

Idag sker en utjämning av kommunernas inkomster och kostnader inom ramen
för systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet uppfattas av många
som omfattande och svårförståeligt. Nu har du möjligheterna att lära dig
grunderna och få information om aktuella frågor inom området av två experter;
Henrik Berggren och Emelie Värja. Under dagen kommer både bakgrunden,
utvecklingen och utformningen av systemet att beröras. Upplägget på dagen
möjliggör frågor och diskussioner, dagen avslutas med ett klassiskt
utjämningsquiz.

Innehåll
•
•
•
•

Varför utjämning – därför är ensam inte stark?
Inkomstutjämningen – likvärdiga förutsättningar?
Kostnadsutjämningen – hur delar alla på demografins kostnader?
Framtidens utjämning – pallar utjämningen trycket?

Föreläsare
Henrik Berggren har mångårig erfarenhet av kommunal ekonomi i allmänhet och
utjämning i synnerhet. Idag verksam som ekonomianalytiker i Täby kommun.
Emelie Värja forsknings och utbildningsansvarig på Kommuninvest, delaktig i
senaste kostnadsutjämnings-utredningen och har forskat kring kommunal
ekonomi. Båda har utsetts till årets kommunalekonomer.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs digitalt i zoom den 21 oktober. Den startar kl.
10.00 och avslutas cirka kl. 15.00.

Kostnad
Fram till 1/10

Efter 1/10

Medlem

2 300:-

2 700:-

Icke medlem

2 800:-

3 200:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Kursavgiften inkluderar lunch.
Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 16/10 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 deltagare.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Hans Petersson, 072-505 29 28, hans.petersson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
medlem@kef.se

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.

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 internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna.
Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt.

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

