
För dig som har budgetansvar,  
men saknar ekonomiutbildning.

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Stockholm
12-13 dec

Göteborg
12-13 nov

EN AV DE BÄSTA KURSER 
JAG VARIT PÅ! 

INGEGERD,
HALMSTADS KOMMUN

EKONOMI FÖR  
LEDARE INOM  
KOMMUN



FÖR DIG SOM HAR VISST EKONOMISKT 
ANSVAR MEN SAKNAR EKONOMISK  
UTBILDNING.

Är dina kunskaper ibland otillräckliga när det kommer till att tyda 

ekonomiska rapporter? Händer det att du stöter på problem när 

det är dags att budgetera? 

Vill du bli bättre på att förstå vad ekonomen pratar om och själv 

kunna förmedla ekonomiska budskap? I så fall är det här kursen 

för dig.

Under två dagar varvar vi teori med praktik för att på bästa sätt 

maximera lärandet. Genom att ta kontroll över din verksamhets/

avdelnings/projekts kostnader med hjälp av en djupare insikt 

om nyckeltal kommer du dessutom att bli bättre på att förstå och 

kommunicera ekonomi.

Christina Arvesen
Christina är civilekonom med över 15 års 

erfarenhet av att arbeta med affärs- 

utveckling och utbildning. 

I alla Christinas uppdrag är målsättningen 

att skapa rutiner och förmedla kunskap 

som på ett lättfattligt och konkret sätt kan 

appliceras i de dagliga arbetsrutinerna. 

BOK PÅ KÖPET!
Du får boken ”Kommunens ekonomi  
– så funkar det!” utan extra kostnad.

• Ta kontroll över verksamhetens/enhetens  

kostnader och lär dig att undvika kostsamma 

misstag och fallgropar

• Förenkla och effektivisera ditt budgetarbete  

– så gör du!

• Att skriva och förstå ekonomiska rapporter och 

kommunicera de ekonomiska budskapen

DU FÅR LÄRA DIG

Ta kontakt med Christina efter kurs!
Efter kursen får du kostnadsfritt ta kontakt med  
Christina för frågor som rör kursens innehåll.  
Det är viktigt för oss att du får vad du betalar för och  
faktiskt höjer ditt ekonomiska kunnande – på riktigt.

CHRISTINA ÄR ENORMT DUKTIG OCH PEDAGOGISK.
EN ÄRA ATT FÅ GÅ HENNES UTBILDNING!

HEIDI, UPPSALA KOMMUN

LÄR DIG EKONOMI PÅ  
BARA TVÅ DAGAR!



PROGRAM

DAG 1
Grundläggande ekonomi inom offentlig verksamhet  
– vad du måste veta
• Få en förståelse för verksamhetens mål i ett  

ekonomiskt sammanhang

• Vilka är era intressenter och hur kan du bidra till  

ett bättre samspel?

• Penningflöden i offentlig verksamhet – vad du behöver 

känna till 

Ekonomiska grundbegrepp som är viktiga att ha 
kunskap om
• Definiera intäkter, kostnader och resultat

• Varför är det så viktigt att hålla isär begreppen utgift,  

kostnad och utbetalning?

• Periodisering – hur bestämmer man fördelning av intäkter 

och kostnader?

• Byggstenarna och sambanden i det ekonomiska språket  

– så kommunicerar du ekonomi med ekonomen 

 

Så använder du ekonomiska rapporter som  
beslutsunderlag
• Vad innehåller resultatrapporten?

• Så fördelar du kostnader och intäkter effektivt

• Så följer du upp en budget för bättre beslut

• Att anpassa rapporter till olika mottagare

• Att snabbt analysera avvikelser i rapporterna

• Smarta och lättförståeliga presentationer i Excel 
 

De viktigaste nyckeltalen i offentlig sektor
• Vad är ett nyckeltal?

• De viktigaste nyckeltalen som mäter ekonomi,  

kvalitet och kvantitet

• Nyckeltalen som hjälper dig att tolka rapporter  

och resultat

DAG 2 
Effektivt budgetarbete i offentlig sektor
• Syftet med att budgetera

• Budgetens byggstenar och processer

• Externa faktorer att ta hänsyn till i budgetarbetet

• Att göra en effektiv budget med verksamhetsplanen som 

grund 

Kalkyler som stöd vid budgetering
• Självkostnadskalkyl – så beräknar du enkelt  

kostnad för varor och tjänster

• Bidragskalkyl – på ett effektivt sätt

• Så använder du kalkyler som underlag vid olika  

budgetar 

 

Personalekonomi
• Så försäkrar du dig om effektiv bemanning

• Lönekostnader och övriga kostnader

• Så fördelas arbetstimmarna

• Skattemässiga effekter av gåvor och andra  

personalförmåner 

Fokus på det viktiga – resultatbudgetens innehåll
• Så budgeterar du intäkter och kostnader

• Budgetdirektiv – vad måste finnas med?

• Att revidera och prognostisera resultatbudgeten 

Ekonomistyrning i offentlig sektor
• Kommunicera ekonomi med andra icke-ekonomer

• Så skapar du förståelse och gemensamma mål

• Resultatbudgeten som styrmedel för din verksamhet 

 

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

LÄR DIG EKONOMI PÅ  
BARA TVÅ DAGAR!
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

EKONOMI FÖR LEDARE 
INOM KOMMUN 2019
Stockholm 

12-13 december

Göteborg

12-13 november

Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE

CHRISTINA ÄR TYDLIG OCH LÄTT ATT 
FÖRSTÅ FÖR EN SOM ANNARS TYCKER 
EKONOMI ÄR RENA GREKISKAN.
VÄLDIGT PEDAGOGISK OCH BRA.

ANNELI, TROSA KOMMUN


