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Ny eller blivande ekonomichef

KEF:s nya utbildningsprogram ”Ny eller blivande ekonomichef” 
är speciellt framtaget för dig som är ny i rollen som kommunal
ekonomichef. Kursen passar också bra för dig som arbetar som 
biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i 
rollen som ekonomichef. Kursen inriktas i hög grad på kunska-
per som är unika för kommunal sektor, vilket gör den särskilt 
nyttig för dig som kommer från privat sektor.

Utbildningen ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk 
med kollegor i likande situation runt om i landet. Det leder ofta livslånga 
kontakter som är mycket användbara i yrkesrollen.

 

Om programmet

Programmet omfattar sex fullspäckade dagar, uppdelat på två tillfällen 
under 2020. Vi lägger fokus på centrala kommunalekonomiska frågor i 
kommunerna, där du får kunskap som kommer att hjälpa dig i din fram-
tida karriär. Vissa kvällsaktiviteter kommer även att förekomma.

 

Rätt rustad för framtiden!

KEF:s utbildningsprogram ”Ny eller blivande ekonomichef” rustar deltaga-
ren med de grundläggande kommunalekonomiska frågorna samt frågor 
som rör ledarskap. 

Efter genomförd utbildning kommer deltagaren vara rustad att möta de 
grundläggande sakfrågor som en ekonomichef ställs inför i sin vardag. 

 
Målgrupp

Programmet vänder sig till nyanställda ekonomichefer centralt eller 
erfarna ekonomichefer ute på förvaltningarna. Även personer som jobbar 
centralt i kommunen och som har en kommande karriär som ekonomichef, 
har stor nytta av programmet.

 f Mer information om innehållet i utbildningsprogrammet finns på baksidan av 
detta informationsblad. 

 

Utbildningsprogram för dig som är:

OM KEF

Föreningen för ekonomer inom 
kommuner, landsting och re-
gioner, med drygt  
4 500 medlemmar.

Kommunalekonomernas fören-
ing (KEF) är en fackligt och 
politiskt obunden yrkesförening. 
Vi tillhanda-håller utbildningar 
och driver kommunalekonomis-
ka frågor och utvecklingen inom 
branschen. 

Nytt u
tbildningsprogram!

Välkommen att under sex dagar uppdatera, bygga på och fördjupa 

dina kunskaper och att utveckla dig i rollen som ekonomichef!
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OM PROGRAMMET:
 
 

 
Innehåll
Utbildningsprogrammet avhandlar bland annat följande områden: 

 f God ekonomisk hushållning

 f Redovisningsregler

 f Budgetering

 f Finansfrågor

 f Beslutsunderlag

 f Internkontroll

 f Skatte- och utjämningssystemet

 f Pensioner

 f Ledarskap

Under utbildningen belyser vi frågor och utmaningar kring ekonomi- och 
verksamhetsstyrning som du som ekonomichef möter i ditt dagliga arbete. 
Vissa föreläsningar kommer att varvas med olika typer av gruppövningar 
samt erfarenhetsutbyte, för att optimera lärandet inom de olika områdena.

Plats & kursdatum 
Konferensen hålls i Stockholm på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8.  
Vi träffas vid två tillfällen under totalt sex dagar; 24–26 februari och  
10–12 juni 2020. 

Kurstider: 24 februari och 10 juni: kl. 10–21, inklusive middag.  
25 februari och 11 juni: kl. 8–21, inklusive middag. 26 februari och 12 juni 
kl. 8–15.00.

Föreläsare
Ett flertal kunniga föreläsare medverkar. Från KEF medverkar: Hans Peters-
son, Ola Eriksson, Göran Persson-Lingman och Göran Andersson. Dessutom 
gästas utbildning av externa föreläsare som är experter inom sina områden.

Pris
Medlem i KEF: 21 900 kr (boka senast 23/12 och få 2 000 kr i rabatt!) 

Icke medlem: 23 900 kr (boka senast 23/12 och få 2 000 kr i rabatt!) 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. 

Priset är exklusive internatkostnad. Logi bokar och betalar deltagarna 
själva. Ett antal rum är reserverade på Hotel Birger Jarl.  
Fika, lunch och middag tillkommer och faktureras av KEF. 
Bli medlem i KEF på kef.se och få rabatterat pris på din anmälan!

Anmälan p
Anmälan görs på KEF:s hemsida: kef.se senast den 23 januari 2020. 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 deltagare. 

Kursinnehåll:
Göran Andersson, KEF 
0720- 61 70 60
goran.andersson@kef.se  

Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin,  
072-060 50 10
medlem@kef.se 

Kontakt &  
förfrågningar


