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Utvecklingsprogram för  
ekonomichefer 

För att klara av de utmaningar som framtidens ekonomichefer 
ställs inför, visar forskning att vår kunskap inom flera områden 
måste stärkas. Vi behöver dessutom färdigheter och förmågor 
inom andra områden än endast ren ekonomistyrning. Både din 
personliga och professionella utveckling kommer att vara avgö-
rande för din egen och din verksamhets framgång.
 

Framtidens ekonomichef är en strategisk ledare med förmåga att lyfta blick-
en, kunna ge kreativa lösningar på viktiga frågor samt kunna utforska nya 
möjligheter. Framtiden ställer mycket höga krav på att snabbt kunna leverera 
information och beslutsunderlag, vilket kräver att du måste vara både verk-
samhetsnära och kommunikativ i ditt ledarskap.
 
Förutom att ha erfarenheter och kunskaper från ett ekonomistyrningsper-
spektiv, kommer det dessutom vara än viktigare att satsa på utveckling 
inom chefs- och ledarskapsperspektivet. Att vilja och kunna leda andra 
människor, värdesätts lika högt som din erfarenhet som ekonom.

 
Rusta ekonomichefen för framtiden!
Framtidens ekonomichefsroll kräver bland annat:

 » Ledarskap i förändringsprocesser, med förmåga att inspirera högpreste-
rande medarbetare.

 » Hög insikt om en mängd olika omvärldsfaktorer, där bland annat teknik-
utveckling ingår.

 » Kommunikativt ledarskap, för att kunna förmedla nya insikter och leda 
framtidens medarbetare.

Om ekonomichefsprogrammet
Vi på KEF erbjuder nu dig möjligheten att delta på vårt utvecklingsprogram 
för ekonomichefer, med inriktning på strategiska framtidsfrågor. Målgrupp 
för utbildningsprogrammet är ekonomichefer inom kommun och region. 

Hela programmet är uppdelat på fyra block/träffar och omfattar totalt nio 
och en halv dag. 

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

 

Till ekonomichefer inom kommun och region: 

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. 

Nytt u
tbildningsprogram!

Har din ekonomichef/direktör vad som krävs för att möta framtiden? 



 
Hela programmet är uppdelat på fyra block och omfattar totalt 9,5 dagar 
fördelade på ett år. 

Genom programmet har du möjlighet att bygga ditt personliga nätverk 
med kollegor inom samma område. 

Utbildningsprogrammet innehåller flera strategiska områden:

 f Framtidens ledarskapsroll

 f AI och digitalisering för framtiden

 f Strategiska ekonomichefsfrågor

 f Kommunikation och konflikthantering för högpresterande medarbetare

 f Ledarskapscoachning och förändringsledning

 f Ekonomistyrning med fokus på framtidsfrågor

Du behöver vara rätt rustad för att möta framtiden, oavsett  
om du jobbar inom offentlig, privat eller statlig verksamhet!

Kontakt & förfrågningar

Tveka inte att höra av dig till oss för mer information och anmälan:

 Innehåll
Utvecklingsprogram för ekonomichefer  
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Roland Svensson, KEF 
072-065 00 57
roland.svensson@kef.se  

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


