
God ekonomisk hushållning 
– den finansiella utvecklingen 
i GR-kommunerna

Måndag 14 oktober 2019 
kl. 13.00–16.00. 
Plats i centrala Göteborg. 

Kompetens- och verksamhetsutveckling



INNEHÅLL
God ekonomisk hushållning – den finansiella utvecklingen i GR-kommunerna

MEDVERKANDE
Seminariet leds av Hans Petersson. 
Hans är väl förtrogen med den kommu-
nala verksamheten efter att i 27 års tid 
arbetat 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. 
Hans har även utvecklat flera finansiella 
analys modeller som används av många 
kommuner i sektorn.

TID OCH PLATS
Måndag 14 oktober 2019 kl. 13.00–16.00. 
Plats i centrala Göteborg meddelas i den 
skriftliga bekräftelsen som skickas i sam-
band med sista anmälningsdagen.

AVGIFT
500 kr exklusive moms. I priset ingår fika.  

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 
27 september 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdag debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till 
annan person.

UPPLYSNINGAR
Björn Wallermark, GR, 
tel. 031–335 53 64.
bjorn.wallermark@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati-
va program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Hans Petersson, verksam på Kommunforskning i Västsverige 
(KFi), har sedan 20 tillbaka följt den finansiella utvecklingen i 
Västra Götalands län i form av årliga rapporter till de flesta av 
kommunerna i Göteborgsregionen (GR).

Utifrån sin erfarenhet och kunskap om kommunernas finan-
siella situation reflekterar Hans kring hur GR-kommunerna har 
utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren.  Lever 
kommunerna upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv?

På seminariet förs också en diskussion kring vad som är god 
 ekonomisk hushållning i kommunen och koncernen. Sedan 
 införandet 1992 har begreppet god ekonomisk hushållning med 
jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. 
Numera skall kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Det 
ställer stora krav på hur kommuner och landsting utformar sina 
riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. 
Under seminariet får vi höra hur kommunerna kan arbeta med 
att säkerställa de nya kraven i den kommunala lagstiftningen som 
säger att kommunen, från och med 2019, skall ta fram mål för god 
ekonomisk hushållning även för koncernen. 

Målgrupp
Seminariet vänder sig till politiker, ekonomer, revisorer och 
chefer i kommunerna som vill uppdatera sig om det ekonomiska 
läget i GR-kommunerna och hur man arbetar med att säkerställa 
att kommunen bedriver sin verksamhet enligt god ekonomisk 
hushållning.  

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10669

