Sitt vid ratten och inte i baksätet!
- om att styra verksamheten dit vi vill
Digital kurs 2021-09-08, kl. 10:00-11:30

Styrning av de kommunala verksamheterna kan vara oerhört utmanande då det
finns otaliga modeller. Begreppen är många, och ofta går det mode i dem balanserad styrning, kvalitetsstyrning, målstyrning, ekonomistyrning, och nu på
senare tid, tillitsbaserad styrning.
De flesta känner nog att de olika styrmodellerna har sina poänger, men problem
uppstår när modellerna läggs lager på lager på varandra. Många gånger finns det
delar av olika modeller kvar parallellt i kommunen vilket skapar problem med
styrningen.
Sanningen är att alla styrmodellerna har sina fördelar, och bör därför användas där
de hör hemma. Gör man det på rätt sätt, finns dessutom möjligheten att få de olika
styrmodellerna att samverka och även förstärka varandra.
Verksamhetsstyrning 2.0 handlar om att koppla ett helhetsgrepp kring all styrning i
en organisation, baserat på en teoretisk modell som bryter mot det hierarkiska
grundsynsättet på organisationer, men med grunden i erfarenheter från en mängd
positiva, men även negativa, exempel från verkligheten.
Varmt välkomna till ett intresseväckande föredrag om styrning!

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef
på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFOchef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.
Ulf Atles har som utvecklingsansvarig och verksamhetskonsult på Hypergene, under mer
än 10 år, i ett 30-tal kommuner, samlat på sig erfarenheter som han i detta seminarium delar
med sig av.

Praktiska upplysningar
Plats och tid
Kostnad

Kursen genomförs digitalt i Zoom den 8 september 10:00-11:30.
Medlem
Icke medlem

950:1 250:-

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 25 augusti. Anmälan är
bindande men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/ändringar
ska ske skriftligen till medlem@kef.se

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 (kl. 8–12)
medlem@kef.se

Så funkar det
Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca
en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du
på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.
Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn
för att delta i utbildningen.
Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att
tekniken fungerar!

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

Teknisk utrustning
Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna.
Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt.

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

