VÄLKOMMEN TILL EN DAG OM

Ny kommunal redovisningslag
– En ändamålsenlig kommunal bokföring och
redovisning
Seminarium i Stockholm 27 september 2018
Riksdagen beslutade den 16 maj om en ny lag om kommunal bokföring och redovisning.
Den nya lagen bygger till stora delar på förslagen i utredningen som gick under namnet
”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Lagen kommer att träda i
kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.
Under dagen kommer vi gå igenom nyheter och förändringar i den nya lagen och vad vi
behöver tänka på inför att den ska börja tillämpas. Vi kommer också att ta upp andra
aktuella redovisningsfrågor.

Något av det som kommer att tas upp under dagen
•
•
•
•
•
•

Förslagen i lag om kommunal bokföring och redovisning
Nyheter och förändringar gentemot utredningens förslag
Vad innebär förändringarna i praktiken och vad är viktigt att tänka på
Nya värderingsprinciper, tex avseende finansiella instrument
Pensionsredovisning – vad händer nu?
Andra aktuella redovisningsfrågor

Tider
Dagen börjar kl 10:00, men fika finns framdukat från 09:30. Dagen avslutas vid kl 15.

Målgrupp
Ekonomichefer och redovisningsekonomer.

Medverkande
Under dagen medverkar Torbjörn Tagesson, RKR och Ola Eriksson, KEF samt från SKL
Hans Stark och Robert Heed.

Välkommen!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Praktiska upplysningar
Tid och plats

27 september, Stockholm, Kapitel 8, f.d. Lundqvist & Lindqvist,
Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Webbsändning

SKL kommer att spela in dagen och man kan se den i efterhand. Filmen
kommer att vara klar cirka en vecka efter inspelningsdagen. Då sänds en
länk till filmen ut till alla som anmält sig till webbsändningen. Man kan
sen själv bestämma när man vill se filmen.

Kostnad

Konferens

Medlemmar i SKL
1 900 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår
Övriga
2 900 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår
Eftersom antal platser är begränsade har medlemmar företräde.
Webbsändning i efterhand

Medlemmar i SKL
950 kronor exklusive moms
Övriga
1 450 kronor exklusive moms
Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.
Anmälan

On-line via denna länk:
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=&PageId=7
4577
Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 24 augusti.
Anmälan till webbsändning kan göras fram till och med den 26
september.
För anmälan on-line behövs en e-postadress. Saknar ni det eller har
frågor, kontakta Konstella. Se kontaktuppgifterna nedan.

Bekräftelse

Bekräftelse med mer information skickas efter sista anmälningsdag.

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person och ska ske
skriftligen till Konstella. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få
anmälda deltagare.

Information om
konferensen

Robert Heed tfn 08-452 71 41, robert.heed@skl.se
Hans Stark tfn 08-452 77 50, hans.stark@skl.se

Övrig information

Konstella tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se
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