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Controllerprogram

Kommunalekonomernas förening erbjuder ett utbildnings-
program för controllers, som under valfritt antal utbildnings-
dagar genomförs på plats i din egen organisation. 

Utgångspunkten är att rusta controllers och ekonomer för framtida utma-
ningar. Grundprogrammet omfattar totalt åtta utbildningsdagar, fördelade 
under en längre period. Det finns även möjlighet att ni själva väljer innehåll 
och antal dagar, utifrån nedanstående fyra block. 

Innehåll

Utbildningen omfattar följande innehåll fördelat på fyra olika block: 

• Controllerns roll och framtidens controller
• Att skriva och kommunicera ekonomi 
• Coachande förhållningssätt 
• Ekonomen som analytiker 

 
Kursen är delvis en praktiskt inriktad kurs, där teoretiska pass varvas med 
praktisk träning i mindre grupper. 

Detaljerat kursinnehåll finns på baksidan av detta informationsblad. 

Rekommenderat antal deltagare är max 24 stycken.

Pris

För att kunna erbjuda ett pris som är anpassat efter behoven i just din 
organisation, behöver vi veta om ni önskar kursen i sin helhet eller endast 
enstaka block samt antal deltagare som förväntas medverka på kursen. 
Vänligen kontakta Ingela Karlsson för mer information.     

 
Kontakt & förfrågningar

Ingela Karlsson, KEF
070-381 48 50
ingela.karlsson@kef.se
 
 

 Hemma hos-utbildning: 

OM KEF

Föreningen för ekonomer 
inom kommuner, landsting 
och regioner, med drygt  
4 500 medlemmar.

Kommunalekonomernas 
förening (KEF) är en fack-
ligt och politiskt obunden 
yrkesförening. Vi tillhand-
ahåller utbildningar och 
driver kommunalekonomiska 
frågor och utvecklingen inom 
branschen. 

Roland Svensson, KEF 
072-065 00 57
roland.svensson@kef.se  

Nyhet! 



Innehåll 

Respektive del omfattar två utbildningsdagar.  

» Controllerns roll och framtidens controller 
Syftet med denna dag är att controllern/ekonomen ska få kunskaper om och möjlighet att reflek-
tera kring hur ekonomrollen ser ut men framförallt hur den kan komma att utvecklas och vart 
vi är på väg. Dagen kommer att ge en utblick i omvärlden och vad som händer där som kan vara 
relevant för oss samt kommer deltagarna få del av KEF:s arbete med den framtida ekonomrollen 
samt den digitaliserade ekonomen.  

 

» Att skriva och kommunicera ekonomi 
Syftar till att ge controllern/ekonomen konkreta verktyg för att få sina läsare och lyssnare att 
verkligen förstå, acceptera och ta till sig budskapet.

Blocket ingår i certifieringsprogrammets c-nivå och efter genomförd utbildning är deltagarna 
behöriga att examinera sig på kursen.

» Coachande förhållningssätt 
Syfte med dessa dagar är att controllern/ekonomen ska få kunskaper om hur hens agerande 
kan skapa ett mervärde för organisationen genom att ha en mer konsultativ roll. Dagarna ska ge 
kunskaper och färdigheter om aktivt lyssnande, frågekonst och dialog.  Controllern/ekonomen ska 
självständigt kunna leda ett samtal utifrån ett coachande förhållningssätt.

Blocket ingår i certifieringsprogrammets C-nivå och efter genomförd utbildning är deltagarna 
behöriga att examinera sig på kursen. 

» Ekonomen som analytiker 
Syfte med dessa dagar är att deltagarna ska få ökande kunskaper i olika förbättringsmetoder som 
är användbara då controllern ska stödja ledningen och verksamhetsansvariga i styrningen och 
utvecklingen av verksamheten samt i utvecklingen och förbättringen av de ekonomi/-administra-
tiva processerna och i det vardagliga arbetet.

Utöver de fyra olika delar som ingår i KEF:s controllerprogram, har vi även möjlighet att erbjuda 
en studieresa, antingen till USA/Kanada eller till Estland. 

Studieresa till USA/Kanada alternativt till Estland
Resan till USA eller Kanada sker i maj och måste bokas senast december året innan. Vi genomför 
ett studiebesök i en kommun/city/council samt deltar på den årliga konferensen för ekonomer 
och controllers som årligen anordnas av The Government Finance Officers Association (GFOA).

Vi genomför som alternativ ett studiebesök i Estland (Tallinn) för att se hur de arbetar med 
digitaliseringsfrågor i den kommunala och statliga förvaltningen.
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