
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Att leda utan att vara chef 
Stockholm 9–10 december 2019 

Vi vill ge alla ekonomer en möjlighet att tillvarata och utveckla sin potential när det gäller 
att utveckla sig själva och verksamheten. Målet med denna tvådagskurs är att ge dig insikt 
hur du ska utveckla din förmåga att leda. 

Kursen vänder sig till kommunalekonomen som i vardagen har kontakt med olika 
verksamhetsföreträdare. Du är verksamhetscontroller, verksamhetsekonom, 
kundansvarig, samordnare eller ekonom som har behov att öka sin förmåga att leda 
andra i rätt riktning. Kursledarna kommer att delge sina erfarenheter som ledare och 
chefer. 

Innehåll 
Kursen är mycket interaktiv och förutsätter stort engagemang från deltagarna. Kursen 
varvar teori med praktiska övningar. 

» Ledare och chef 

o Skillnaden mellan ledare och chef. 

o Vad är en bra ledare? Är alla ledare lika? 

o Hur utvecklar du dig själv till en bättre ledare? 

» Feedback. Hur ger och tar jag feedback? 

» Grunderna i motivation. 

o Varför handlar vi? 

o Vilka är våra drivkrafter  

» Hur går alla dit jag vill?  

» Coachande förhållningssätt. Ett sätt att leda utan att vara chef. 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Kursen leds av Göran Andersson och Ingela Karlsson utbildningsledare inom KEF som 
har mångårig erfarenhet som ledare och chef inom kommunal verksamhet. De är båda 
utbildade coacher. 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Temadagen genomförs i Stockholm på Scandic Anglais, Humlegårsdsgatan 23 
den 9 och 10 december 2019. Vi startar dag 1 kl.9 .30 och håller på till kl. 17.00. 
Kaffe serveras från kl. 08.30. Dag 2 startar kl 8.30 och slutar kl 16.00. 

Kostnad 
 Fram till 9/10 Efter 9/10 

Medlem  5.900:- 6.900:- 

Icke medlem  6.900:- 7.900:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. I kurspriset 
inkluderas kaffe och lunch båda dagarna samt gemensam middag. Logi bokar 
deltagarna själva. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 9 november 2019. Anmälan är 
bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Vi 
förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. 

Förfrågningar Kursinnehåll: 
Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se 
Ingela Karlsson, 070-381 48 50, ingela.karlsson@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12) 
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10, 
medlem@kef.se 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 


