Verksamhetsanalys för chefer
- förbättra dina kunskaper i styrning, uppföljning och utveckling av
verksamheten

En distansutbildning på två dagar
Den 25 november och den 2 december 2020

I denna två dagars analysutbildning tar vi fasta på chefens roll att i det dagliga arbetet
jobba med ledning, styrningen och uppföljning av verksamheten. Utbildningen ska också
bidra till att du i ökad grad som verksamhetsansvarig ska kunna medverka i utveckling
och förbättring av verksamheten tillsammans med andra aktörer i kommunen eller
regionen. Detta genom att du skaffar dig en verktygslåda av modeller och metoder för att
genomföra olika analyser.

Innehåll
I utbildningen ingår bland annat följande:
»
»

Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling.
Olika metoder som kan användas för att analysera och utveckla verksamheten;
o Intressent och kravanalys – hur genomför jag det?
o Övergripande orientering i begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
o Sätta och analysera goda och kvalitativa mål. Hur går man tillväga?
o Mäta, mått och mätsystem – hur förhåller det sig till varandra?
o Analys av verksamhetens styrkor och svagheter (SWOT, Gapanalys). Två viktiga
modeller för att kunna analysera nuläget utifrån ställda krav och mål !
o Beskriva och analysera olika problem och risker. Stöd för att bl.a värdera nytta och
skapa struktur avseende problem risker?
o Strukturera och analysera kostnader i en modell. För att öka förståelsen kring vad
som driver olika kostnader och koppla till prioriterade aktiviteter. |
o Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser m.m. Vi går i genom
metoderna 5 varför och fiskbensanalys.
o Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada Hur hittar bland olika
nyckeltal och hur kan informationen analyseras?

»

Tips kring utformning av verksamhetsbudget och verksamhetsberättelse. Hur blir jag
delaktig som chef?

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter. Vi kommer
arbeta med olika digitala grupprum för att få prova på de olika analysmodellerna.

Målgrupp
Alla chefer eller icke-ekonomer som vi utveckla sin analysförmåga och skaffa sig en
verktygslåda av olika modeller för verksamhetsanalys.

Kursledning och gästföreläsare
Kursledare och förläsare är Göran Persson Lingman och Hans Petersson, KEF

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Distansutbildning/webb (Zoom)
Dag 1 Onsdag 25 november 2020 startar 09.00 och avslutas cirka
16.30
Dag 2 Onsdag 2 December 2020 startar 09.00 och avslutas cirka
16.30

Kostnad

Före 20/10

Efter 20/10

5 800

6 300

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se.

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 15 november 2020. Antalet
platser är begränsat. 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

Kursledning
Förfrågningar

Kursinnehåll:
Hans Petersson
hans.petersson@kef.se
Telefon: 0725-052928
Kursadministrativa frågor:
Eva Virtanen, 72-061 70 90 (kl. 8-12)
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
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.

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

