
Onsdag 10 mars 2021 
kl. 09.00–16.00.
Plats centralt i Göteborg

Intern kontroll
– en introduktionskurs

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Så påverkas kursen av Corona/covid-19
Beroende på utvecklingen av Covid 19 så genomförs 
utbildningen digitalt, fysiskt alternativt i hybrid. 
 Besked kommer i god tid före sista anmälningsdagen. 



INNEHÅLL
Intern kontroll – en introduktionskurs

TID OCH PLATS
Onsdag 10 mars 2021, kl. 09–16.
Plats i Göteborg. Lokal meddelas 
vid bekräftelse ca 10 dagar innan 
utbildningen. 

AVGIFT
2 850kr exkl moms för 
 medlemskommuner i GR. 
Övriga 3 225 exkl moms.
Fika och lunch ingår.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att 
klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 
23 februari 2021.
Anmälan är bindande och vid 
återbud efter sista anmälningsdagen 
debiteras full avgift. Anmäld plats 
kan alltid överlåtas till annan person 
inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Staffan Nyqvist tel: 031–335 53 10,
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

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

www.goteborgsregionen.se

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna 
bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för 
utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. 
Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll 
och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett 
arbetsuppgifter.

INNEHÅLL
· Utgångspunkter och inledande diskussion om intern kontroll och 

styrning 

· Intern kontroll och styrning – hur hänger det ihop? 

· Vad är intern kontroll och riskanalys? 

· Varför är intern kontroll viktigt och vad är nyttan med det? 

· COSO  ramverk för intern kontroll 

· Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar 

· Kontrollmiljön - vad kännetecknar en god kontrollmiljö? 

· Framgångsfaktorer – Vad leder till en väl fungerade intern kontroll? 

MEDVERKANDE
Roland Svensson, utbildningsledare, Kommunalekonomernas förening.
Roland har 25 års erfarenhet av utbildning och rådgivning i över 140 
kommuner och merparten av Sveriges Regioner samt har skrivit ett flertal 
böcker inom ämnet.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11095

