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KOMPETENSUTVECKLING  
FÖR HÖGRE CHEFER

Omfattning
Åtta heldagar under två år

Plats
Karlstads universitet

Samordnare
Uppdrags AB

Kostnad och anmälan
Anmälningslänk har nu gått ut till alla 
Värmlands kommundirektörer/chefer 
och anmälan pågår till 18 juni 2021. 
Kontakta Nina Sundberg ifall du inte 
nåtts av inbjudan.

Kostnad per deltagare och år (kursen 
löper över två år) exkl. moms anges 
i inbjudan.
• Vi skickar fakturan till organisationen 

i samband med kursstart.
• Kursanmälan är bindande.
• Se Allmänna bestämmelser

Datum
Träff 1, 28 oktober 2021 
Demokrati och tjänstemannarollen, del 1

Träff 2, 16 december 2021 
Demokrati och tjänstemannarollen, del 2 

Träff 3, 3 mars 2022
tema meddelas senare

Träff 4, 19 maj 2022
tema meddelas senare

MÅL
• Verka för en gemensam kunskapsbas
• Ta del av ny forskning
• Bli stärkt i sitt ledarskap
• Skapa samverkan med ett Värmlandsperspektiv
• Få tid för reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte

UPPLÄGG
Föreläsning med diskussion/workshop

Forskning

Reflektion

Praktik

• Dilemma
• Scenario
• Rollspel
• Workshop

• Samtal i fokus

• Föreläsning
• Film
• Artikel
• Kapitel

TÄNKBARA TEMAN 
FÖR SEMINARIERNA
• Demokrati och tjänstemannarollen 

(förslag vid två seminarietillfällen)
• Medier och kommunikation
• Framtida arbetskraftsförsörjning och attraktion
• Risk och säkerhet
• Jämlikhet och jämställdhet
• Digitalisering
• Ledarskap i förändring
• Samverkan mellan kommuner och regioner
• Kommunchefens yrkespraktik
• Integration

AKADEMIN FÖR LEDARSKAP

KOMPETENSUTVECKLING 
FÖR HÖGRE CHEFER 

LEDNINGSGRUPPS-
UTVECKLING

SEMINARIER, KURSER 
OCH PROGRAM FÖR 
CHEFER

FACKKUNSKAP LEDARSKAP

Akademin för ledarskap vid Karlstads universitet är en paketering 
av uppdragsutbildningar som utgår från ämnesområden som 
är aktuella för dig som ledare i utvecklingen av ditt företag eller 
din organisation. 

Utbildningarna är baserade på den senaste forskningen och hur 
den kan stärka din verksamhet. Ledarskaps utvecklingen kan ske 
i tre inriktningar för olika sorters ledare:

• Kompetensutveckling för högre chefer
• Ledningsgruppsutveckling
• Seminarier, workshops, kurser och program för chefer

Läs mer på kau.se/uppdragsutbildning

https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab
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