Framtidens
kommun

Framtidens kommun är den som attraherar människor, kapital
och företag. För detta krävs medvetna val, framtidsagenda
utifrån sina egna förutsättningar samt verktyg och allianser för
aktivitet och handling. Kort sagt; vinnarna är de som utvecklar
konsten att gå från ord till handling.
Utbildningen vänder sig till kommunens ledande politiker och tjänstemän. Resurspersoner
från lokalt näringsliv, högskolor och andra organisationer är dock också välkomna att delta.
Mål och inriktning Att skapa framtidens kommun kräver både visioner, ledarskap och
handlingskraft. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en god omvärldsorientering, insikter i
den konkurrensmiljö de verkar i samt förmåga att göra medvetna och strategiska framtidsval.
Viktiga moment i utbildningen blir frågor som profilering, varumärkesbyggande, allianser och
skapande av den strategiska framtidsagendan.
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Omvärldsanalyser och megatrender – hur
påverkar de oss och hur förhåller vi oss
till dem?
Hur skapar vi ett tydligt framtidsfokus?
Analys av kommunens viktigaste tillgångar och hur de kan bidra till en god

n

tillväxt.
Kultur- och attitydfrågor – är vi den
drömmande eller den intelligenta
kommunen?
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Varumärkesbyggande – konsten att
”sticka ut” och profilera.
Framtidsagendan – prioritering av de
viktigaste områdena – att välja rätt och
inte allt.
Till handling – vem gör vad?
Strategiska allianser – vad kan vi göra
själva och vilka måste vi alliera oss med?
Avstamp mot framtiden.

Datum och orter Utbildningen sker på hemmaplan i respektive kommun och tidpunkt fastställs i samråd med vår utbildare/kontaktperson nedan.

Anmälan görs till vår utbildare/kontaktperson nedan.
Priset för utbildningen (tre heldagar) är 70 000 kronor. Resekostnad för vår utbildare tillkommer. Respektive kommun håller med lokal och förtäring i samband med utbildningen.
Utbildare och kontaktperson Anders Ottensten – strategisk rådgivare och ledare för ”Framtidens kommun” i vårt företag. Anders har efter 14 år som kommundirektör bred erfarenhet av
att arbeta med tillväxt- och utvecklingsfrågor ur ett kommunalt perspektiv. Tel 0709-29 13 30,
anders.ottensten@se.pwc.com.
Övriga upplysningar En komprimerad version av denna utbildning kan också erbjudas.
Kostnaden blir då 25 000 kronor för en heldag.

