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Intern styrning och kontroll
för förtroendevalda

Välkommen på utbildning
Förtroendevalda som har en viktig
funktion i arbetet med den interna
kontrollen inom kommuner, landsting
och kommunalförbund.
Växjö den 4 maj
Göteborg den 30 maj
Stockholm den 31 maj

Intern styrning och kontroll för
förtroendevalda
I rollen som förtroendevald har du ett särskilt ansvar för intern
kontroll men vad betyder begreppet egentligen? I denna utbildning kommer vi särskilt ta fasta på att förklara vad intern
kontroll betyder och hur den interna kontrollen kan tillföra ett
mervärde till organisationen som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Vi kommer även att ge förslag på vad du som förtroendevald bör vara observant på när det gäller intern kontroll och hur
du kan bedöma om verksamheten har en god intern kontroll eller
inte.

Målgrupp
Förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen
inom kommuner, landsting och kommunalförbund.
Mål och inriktning
Vi ger en bred kunskap i ämnesområdet
med fokus på hur en sund organisation
för intern kontroll kan utformas samt hur
kontrollmiljön kan förbättras. Föreläsningar varvas med praktik.
Orter och datum
Utbildningen kommer våren 2017 genomföras i:

Innehåll

• Vad är intern kontroll?
• Varför intern kontroll?
• Intern kontroll i ett sammanhang
• Väsentlighet och riskanalys – viktigt för framgång!
• COSO – hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen
• Hur kan kontrollmiljön utvecklas och förbättras?
• Exempel från andra kommuner
• Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen
• Framgångsfaktorer
• Praktiska övningar

Växjö den 4 maj
Göteborg den 30 maj
Stockholm den 31 maj

Hålltider
Utbildningen börjar kl 09.00, kaffe serveras från kl 08.30 och vi avslutar dagen kl
16.00.
Bekräftelse
Bekräftelse med deltagarförteckning sänds
ut ca 14 dagar före utbildningsdagen.

Avgift
Avgiften är 3 750 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch
och kaffe ingår i priset.
Anmälan
Gå in på www.pwc.se/academy
och gör din anmälan där, eller maila till
ankie.wilhelmsson@se.pwc.com, senast
4 veckor före utbildningsdagen.
Anmälningsvillkor
En månad före utbildningen är anmälan
bindande och hela avgiften debiteras vid
eventuell avbokning. Skulle du få förhinder
och inte kan delta, överlåt gärna din plats
till en kollega.
Övriga upplysningar
Utbildningen kan genomföras skräddarsydd
i din komun eller ditt landsting.

Utbildningsledare
Carl-Gustaf Folkeson, arbetar som
rådgivare och utbildare. Han har lång
erfarenhet av offentlig verksamhet inom
både kommun och landsting. Carl-Gustaf
utbildar inom intern kontroll, personalfrågor, beslutsstöd och miljöredovisning.

Kontaktpersoner
För programinnehåll och upplägg:
Carl-Gustaf Folkeson, 010-212 99 58, carl-gustaf.folkeson@se.pwc.com
För praktiska frågor:
Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43, ankie.wilhelmsson@se.pwc.com
Övrigt
Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta
Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43, ankie.wilhelmsson@se.pwc.com

Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av
specialistkompetenser som finns inom PwC. Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, svenska kyrkan
och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika kurser som erbjuds.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och
unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
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Vår kursutbud
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