
Omfattning och struktur 

Ge chef och ledare praktiska ledningsverktyg, metoder och kunskaper att använda i sin yrkesroll. 

Syfte & Mål 

Programmet omfattar 9 heldagar på en 12-månadersperiod varav de 2 första dagarna är internat. Reste-

rande dagar genomförs som externat och vissa dagar i anslutning till varandra. Mellan första och andra 

tillfället genomförs en ledaranalys med individuell återkoppling. I samband med samtalet upprättas en hand-

lingsplan för att synliggöra styrkor och utvecklingsområden och vad som krävs för ett hållbart ledarskap. 

Vi varvar teori med teori, övningar, dialog och reflektion. Under programmet bildas också coachinggrupper/ 

lärgrupper av deltagarna för att utveckla nätverket och erfarenhetsutbytet mellan utvecklingsdagarna. 

Uppdraget och det personliga ledarskapet  

Fokus: Skapa commitment och förståelse för ledarpro-

grammet och att vara chef och ledare i den politiskt 

styrda organisationen. 

• Att skapa en tydlighet, trygghet och fokusering om-

kring chefskapet, arbetsgivarrollen 

• Förståelse för gruppens processer och dynamik. 

• Ledaruppdragets olika roller, utgångspunkter, ansvar 

och befogenheter 

• Personlig ledarstil 

• Etik, moral och värderingar i ledarrollen 

Innehåll 

Kommunikativa ledarskapet  

Fokus: Kommunikationens betydelse i ledarskapet och  

på vilket sätt kommunikationen påverkar genomslagskraft 

och resultat. Vi tränar också på det coachande och  

normkritiska förhållningssättet. Coachinggrupper bildas 

och blir en lärgrupp under programmet. 

• Kommunikationens betydelse i ledarskapet 

• Att leda samtal 

• Värderingars inverkan på kommunikation 

• Coachande förhållningssätt i ledarskapet 

• Coaching som kommunikationsverktyg 

Grupprocesser och konflikthantering  

Fokus: Utveckla förmågan att förebygga konflikter och att 

lösa problem och hantera svåra samtal med adekvat och 

genomslagskraftig metodik och kommunikation. Verktyg 

och förståelse för hur grupper utvecklas till team. 

• Från grupp till team 

• Gruppens utveckling och krav på ledarskap 

• Gruppers produktivitet och effektivitet 

• Effektiv problem- och konflikthantering 

• Kunskap om konflikters uppkomst och påverkan på 
individ och verksamhet 

Ledning och styrning – arbetsgivarrollen 

Fokus: Uppdraget och vad som krävs nu och i framtiden 

för att kunna hantera uppdraget i den politiskt styrda  

organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

• Karta och kompass över helhet och delar i systemet 

• Roll, ansvar och mandat mellan politik och tjänstemän 

• Chefens uppdrag och förutsättningar  

Framtidens ledarskap och förändringsledarskap 

Fokus: Trender och tendenser kopplat till framtidens  

medarbetar- och ledarskap samt på den ständiga rörelsen 

av utveckling och förändring. 

• Trender och tendenser kring medarbetar- och ledarskap 

• Att leda i förändring 

• Beteende i förändring 

• Leda med vision, mission och värdegrund 

Målgrupp 

Chef och ledare som leder medarbetare och har fullt chefsansvar 

Utvecklingsprogram för dig som är 

Chef med operativt verksamhetsansvar 
i kommunerna i Familjen Helsingborg 



Kostnad 

Per deltagare: 26 061 SEK exkl. moms 

Frågor 

Har du några frågor, kontakta Charlotte Källander på 0709-65 33 98 eller Lena Gustafsson på 0708-69 09 89. 

Tider 

Program 5 — 2019 

En ledaranalys med individuell återkoppling genom- 

förs mellan första och andra tillfället. 

Dag 1-2:  19-20 mars 2019  (internat) 

Dag 3-4: 14-15 maj 2019 (2 heldagar, ej internat) 

Dag 5:  12 juni 2019 (heldag) 

Dag 6:  20 augusti 2019 (heldag) 

Dag 7:  18 september 2019 (heldag) 

Dag 8-9: 12-13 november 2019 (2 heldagar, ej internat) 

Plats 

Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg 

Anmälan 

Anmälan görs via mail till lena.gustafsson@trustpartner.se.  
 
Ange följande uppgifter i mailet:  

Namn: 

Befattning:  

Förvaltning/Verksamhet:  

Tel direkt o gärna mobil:  

Mailadress:  

Faktureringsadress:  

Utvecklingsprogram för dig som är 

Chef med operativt verksamhetsansvar 
i kommunerna i Familjen Helsingborg 

mailto:lena.gustafsson@trustpartner.se

