Inbjudan
från GR

Kommunal ekonomi
för icke-ekonomer

K

ursen vänder sig till dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om
grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet.
Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill
förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare,
kommunikatörer m.m.

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer?

I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har
det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess
språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några
av alla de fackuttryck som används i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet
kring dessa? Då tillhör du målgruppen för den här kursen. Kursen är framtagen för att ge dig en
möjlighet att förbättra och uppdatera kunskaperna om budgetering, uppföljning och redovisning.
Allt för du skall bli bekvämare när du diskuterar och kommunicerar ekonomi med ekonomer,
politiker och andra tjänstemän i din organisation.

Målet med kursen

Målet med dagen är att ge dig övergripande kunskap om och förståelse för ett antal grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang som ofta förekommer i kommunal
verksamhet. Kursen genomförs i föreläsningsform med utrymme för diskussion och frågor.

Fredag 20 april 2018. Se baksida för kursmål och innehåll.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer
INNEHÅLL

Kursledare

Kursen leds av Hans Petersson. Han
är väl förtrogen med den kommunala
verksamheten efter att ha arbetat i 27
års tid på ekonomiavdelningar i fem
olika kommuner. Numera verkar han på
Kommunekonomernas förening (KEF),
Kommunforskning i Västsverige och
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet. Han har en lång erfarenhet av
utbildning och forskning inom området
och har skrivit ett antal böcker och
rapporter kring kommunal ekonomi.

När du har genomgått kursen kommer du att:
• Förstå skillnaden mellan en kommun och ett företag och
hur det påverkar ekonomistyrningen i kommuner
• Känna till de vanligaste resursfördelnings- och
budgeteringsmodellerna i kommuner och landsting
• Förstå och behärska ”spelet” om kommunens resurser i
budgetprocessen
• Känna till hur man följer upp den kommunala ekonomin
och vilka fällor man bör undvika
• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Vad är investeringar?
• Hur en kod- och kontoplan fungerar och hur du använder
den på bästa sätt
• Vad är resultat- och balansräkning och några enkla
nyckeltal kopplade till dessa

Tid och plats

Fredag 20 april 2018.
Samling med kaffe kl. 08.30.
Start kl. 09.00 och avslutning kl. 16.15.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den
skriftliga bekräftelsen som skickas cirka
10 dagar innan kursstarten.

PROGRAM

Avgift

08.30 Samling med kaffe
09.00 Inledning
• Vad skiljer en kommun mot ett företag. Hur
		 påverkar det den kommunala ekonomistyrningen
och redovisningen?

2 200 kr exkl moms för GRs
medlemskommuner.
2 500 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

09:30 Budgetering och resursfördelning (Ekonomistyrning)
• Budgetprocessen och budgeteringsmodeller
• Budgetprocessen – mer än bara siffror
• Uppföljning och analys av verksamheten

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 4 april 2018.
Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.

12.00 Lunch
13.00 Redovisning
• Redovisningens uppgift
• Ekonomiska begrepp
• Investeringar - vad är det?

Upplysningar

Björn Wallermark, tel. 031-335 53 64
bjorn.wallermark@grkom.se

14.40 Kaffe
15.00 Redovisning fortsättning
• Kod- och kontoplan – vårt instrument för styrning
och uppföljning
• Att tolka en resultat- och balansräkning

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

16.15 Slut för dagen
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

