
Ekonomichefsprogram:

Ekonomichefen som leder



Om "Ekonomichefen som leder"

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig 
som vill utveckla ditt ledarskap och är 
verksam som ekonomichef, eller liknan-
de, i en kommun eller en region. Du är 
ekonomen som leder andra ekonomer. 

Programmet tar fasta på det komplexa 
i ekonomens ledarskap och som ger sitt 
uttryck i form av att vara:

» ledare i en politiskt styrd organisation

» ledare i en organisation utifrån sin   
   professionella roll. 

» ledare för andra ekonomer

» medlem i och ledare av ledningsgrupp

» ledare för sig själv

Deltagarantalet är begränsat till 20 
personer. En fast kursledning från Public 
Partner kombineras med olika gästspel.

Programmet kommer att ge dig:

» Insikter om dig själv och ditt sam-  
   manhang

» Utvecklade förmågor som ledare

» Verktyg i dina olika ledarroller

» Nätverk för din fortsatta ledarutveckling.

Under programmet kommer du få jobba 
med att formulera din egen ledardeklara-
tion. Den fungerar som en plattform och 
utgör ett viktigt stöd i din ledargärning. 
Ledardeklarationen hjälper dig att ha fokus 
på din önskan om fortsatt utveckling. 

Utbildningen genomförs i Stockholmsregio-
nen under totalt åtta utbildningsdagar, vid 
fyra olika tillfällen.
Inom ramen för programmet formas lärpar 
för att ge möjlighet till fördjupning mellan 
träffarna. 

DATUM FÖR PROGRAMMET 2020

6–7 februari  
25–26–27 mars  
5–6 maj   
10 juni  (kl. 10–16 samtliga dagar) 
 

KONTAKT &  
FÖRFRÅGNINGAR  

Roland Svensson, KEF  
roland.svensson@kef.se
Tel. 0720-65 00 57



 Modul 1: 

Leda i och för en helhet.

 Modul 3:

Leda i förändring och för 
förflyttning.

Läs mer på 

kef.se eller 

publicpartner.se

 Kursledare
Helena Sjöholm, Public Partner.  
Helena är ekonom, certifierad coach 
och har lång erfarenhet från ledande 
befattningar i olika kommuner.  
De senaste åren har Helena arbetat 
som konsult och utbildare främst med 
fokus på ledarskap och ekonomrollens 
utveckling.

Mats Carlström, Public Partner. 
Mats är kommunalekonom med lång 
erfarenhet från styrning och ledning i 
offentlig miljö, bland annat som chef och 
ekonomidirektör samt 12 år som konsult.

Lars-Johan Bastås, är egenföretagare 
och arbetar på uppdrag av Public 
Partner. Lars-Johan är legitimerad 
organisationspsykolog med mångårig 
bakgrund konsult med stor erfarenhet av 
chefsutbildning och chefsutveckling.

Innehåll

Utöver modulerna kommer fokus att finnas på det egna ledarskapet, nuläge, 
utveckling och långsiktighet

 Modul 2:

Leda grupp och i partnerskap.

 Modul 4:

Leda mig själv för uthållighet och 
hållbarhet.

ANMÄLAN 
Du anmäler dig på kef.se senast den 15 december.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till 
en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få 
anmälda deltagare.

 Pris

Pris för utbildningsprogrammet:  

59 000 kr exklusive moms.  

Priset är exklusive internatkostnader. 

Avgift för fika, lunch samt middag 

tillkommer och faktureras av KEF.

Kursplats: Balingsholm Herrgård 

Balingsnäsv 27, i Huddinge.

Logi bokar och betalar deltagarna själva 

senast sju veckor före kursdag. 

Pris enkelrum och frukost: 1 600 kr 

exkl. moms.  

Bokning av logi görs på:  

elisabeth@balingsholm.se,  

tel: 08-608 88 80. 



Läs mer på kef.se eller publicpartner.se

Ekonomichefen som leder 
– för dig som vill utveckla ditt ledarskap

Citat från tidigare deltagare: 
"Kursen har gett mig många verktyg att ta 
tillbaka till min grupp och min avdelning. 
Den har dessutom gett mig mod att våga 
vara mig och att lyfta mina bra sidor och  
att jobba med de jag behöver förbättra." 

 
 
 
"Utbildningen är personlig och ger mig 
verkligen utrymme att vara med."

"Jag har fått ett helt gäng med nätverk-
skompisar som jag kan ta kontakt med i 
mitt dagliga jobb!" 


