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INBJUDAN 

INTERN KONTROLL FÖR 

FÖRTROENDEVALDA 

Kommunen bjuder nu in dig som förtroendevald till utbildning i Intern styrning 

och kontroll i koncernen Karlstads kommun. Utbildningen hålls vid tre alternativa 

tillfällen, i anslutning till kommunens fullmäktigemöten: 

• 21 november 2019  

• 19 december 2019 

• 16 januari 2020 

 

Tid: kl. 13.00 - 17.00 

Plats: Sessionssalen, Karlstads stadsbibliotek 

 

Utbildningen ger dig 

• Ökad koncernsamverkan 

• Möjlighet till erfarenhetsutbyte 

• Bidrag till kompetensutveckling 

• Fånga in behov av gemensamma rutiner och stöd 

• Många exempel på god och mindre bra intern styrning och kontroll som 

gäller både finansiell rapportering och verksamhetsstyrning 

• Grunderna i COSO:s ramverk för "internal control" så att du själv kan börja 

tillämpa dem 

• Kunskap om de lagar, regler och standarder som ställer krav på intern 

styrning och kontroll 

• Tips och idéer på både utveckling och granskning av den interna styrningen 

och kontrollen 

Utbildare 

Föreläsare är konsult Carl-Gustaf Folkesson. Carl-Gustaf 

är certifierad kommunal revisor vid PWC och ofta anlitad 

för denna typ av utbildningar inom offentlig sektor.  

Vid utbildningen deltar även Kersti Fallander Ågren, 

controller vid kommunledningskontoret med uppdraget att 

utveckla koncernens gemensamma process för intern 

kontroll.  
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Program 

Tid Vad 

13.00 Introduktion: Vad bidrar en god intern kontroll med till 
den kommunala verksamheten. 

 Ansvaret för den interna kontrollen 

 Intern kontroll i koncernen Karlstads kommun  

 Kontrollmiljöns (organisationskulturens) betydelse  

15.00 Kaffe  

 Riskanalysen som ett väsentligt underlag 

 Utvärdering av intern kontroll för framtida utveckling 

16.45 Summering och avslut 

17.00 Kaffe och smörgås serveras för de som ska stanna på 
kvällens fullmäktigemöte. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald ledamot i en nämnd eller 

styrelse inom koncernen Karlstads kommun.  

Du är välkommen oavsett om du har tidigare kunskap och erfarenhet av intern 

styrning och kontroll eller inte.    

Anmälan 

Du anmäler dig enkelt via länken nedan. I anmälan anges valt utbildningstillfälle, 

ditt namn, den nämnd/styrelse som du företräder samt eventuellt behov av 

specialkost.  

Din anmälan vill vi ha senast den 1 november.  

    Länk till formulär för anmälan 

Övrig information 

Kostnad och ersättningar 

Kommunstyrelsen står för deltagaravgiften för samtliga deltagare. När du deltar i 

utbildning får du ersättning enligt de villkor som gäller för förtroendevalda i 

koncernen:  

• Ledamöter och ersättare i nämnder får dagarvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst från respektive nämnd 

• Ledamöter och suppleanter i bolag får dagarvode från respektive styrelse. 

Särskild ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gärna:  

Kersti Fallander Ågren   

tfn 540 81 73    

kersti.fallander@karlstad.se   

 

 

Varmt välkommen till utbildning i intern kontroll! 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=12dd0f267ee0
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=12dd0f267ee0
mailto:kersti.fallander@karlstad.se

