
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tillitsbaserad styrning för 
ekonomer i kommuner och 
regioner  
Digital kurs 2020-06-12, kl 13:00-16:00 

Den tillitsbaserade styrningen har blivit alltmer aktuell på senare år, inte minst mot 
bakgrund av Tillitsdelegationens uppdrag av regeringen. Alltfler kommuner och regioner 
har börjat ifrågasätta den ökande graden av detalj- och målstyrning eftersom den inte har 
lett till bättre verksamhet och inte heller en ökad kontroll av vad vi får för resurserna. 
Därför börjar alltfler att snegla på vad Tillitsdelegationen kommer fram till och vad de 
kommuner som arbetar tillitsorienterat gör för att lyckas med denna typ av styrning. Vi 
får under en digital halvdag ta del av vad tillitsbaserad styrning är och lyssna på två 
kommuner som arbetat mycket med dessa frågor, Helsingborg och Östra Göinge. Varmt 
välkommen till en spännande eftermiddag! 

Kursinnehåll: 

Uppmaning till politiker, håll fingrarna borta! – Tillitsstyrning  

Östra Göinge kommun har under de senaste 10 åren utvecklat sin egen Göingemodell som 

baseras på tillitsstyrning. Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, har varit med 

under hela resan och kommer berätta mer om varför just Östra Göinge lyckats.  

Politikens förmåga att våga förnya och låta medarbetarna ta ansvar är nyckeln till 

framgångssagan. 

Förändrad styrning i Helsingborgs stad 

Helsingborg införde 2019 en förändrad styrmodell för politisk styrning och chefens 

verksamhetsstyrning. Samtidigt bestämde sig staden för att göra en förflyttning mot en mer 

tillitsbaserad styrning. En förändring som innebär nya förhållningssätt och nya beteenden 

för förtroendevalda och tjänstepersoner och där mod är lika viktigt som tillit. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

Föreläsare 
Kursansvarig är Roland Svensson, Kef. Patric Åberg är kommunstyrelsens ordförande i 

Östra Göinge kommun och han kommer att berätta om hur Östra Göinge i praktiken tagit till 

sig tankarna kring tillitsstyrning. Anders Thornberg är verksamhetscontroller i 

Helsingborgs stad. Han arbetar med att stärka styrningen i staden och är stödfunktion till 

förtroendevalda och chefer. 

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till ekonomichefer, ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, 

verksamhetschefer och politiker som är berörda av styrningen som beslutsfattare eller 

handläggare i kommunen/landstinget/regionen. 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt i Teams den 12 juni 13:00-16:00. 

Information om detta skickas ut till deltagarna innan kursen. 

Kostnad 
Medlem  895:-  

Icke medlem  1 295:-  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälnings- och avbokningsregler 

Anmälan görs på www.kef.se senast den 10 juni. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/ändringar 

ska ske skriftligen till medlem@kef.se 

 

Anmälan avser en person per sändning. Spridning av 

länken är ej tillåtet! 

 

Förutsättningar för distansutbildning/teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med 

internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändig. Det kommer finnas 

möjlighet att ställa frågor till kursledaren i samband med 

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

Förfrågningar Kursinnehåll:  

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

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 

Medlem@kef.se   

Bekräftelse  

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas 

ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas 

senast två dagar innan kursstart.  
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