
Omfattning och struktur 

Ge intresserade medarbetare möjlighet att få en ökad kunskap om vad chefskap och ledarskap innebär och 

undersöka om ledarskap är aktuellt i framtiden, vilka de personliga drivkrafterna är och vilken motivation 

den enskilde har 

Syfte 

Programmet omfattar 4 heldagar och pågår under 3 

månader, varav de 2 första dagarna är i anslutning till 

varandra.  

Vår utgångspunkt för ledarprogrammet är att i dialog, 

kunskap- och erfarenhetsutbyte med andra kolleger 

öka kunskaper och förståelse för rollen som chef och 

ledare i den politiskt styrda organisationen.  

Programmet bygger på en växling mellan teoriavsnitt 

och övningar. Mellan varje steg ligger en hemuppgift 

som har koppling till aktuellt tema i programmet och 

till utveckling av det personliga ledarskapet. 

Dag 1 & 2 - Att leda i kommunal verksamhet 

Dagarna har fokus dels på uppdraget som ledare i den 

politiskt styrda organisationen och dels på det person-

liga ledarskapet, ledarteorier och arbete med personlig 

värdegrund, vision och målbild för ett framtida ledar-

skap. Vill jag bli ledare, kan jag bli ledare, får jag bli 

ledare?  

Dessa dagar skapar också grunden för gruppens 

gruppdynamik som bidrar till individens utveckling i 

gruppen. 

Innehåll 

Dag 3 - Att leda sig själv 

Dagen har fokus på utveckling och självinsikt genom  

att belysa preferensernas betydelse för det personliga 

ledarskapet. MBTI steg II ger möjlighet till insikt om hur 

personligheter tar sig uttryck och hur dessa påverkar i 

samarbete och samspel med andra. Trust använder 

MBTI steg II, som bygger vidare på Steg 1 och gör det 

möjligt att utforska de individuella variationerna inom 

varje typ. 

Dag 4 - Framtidens ledarskap 

Dagen har fokus på det personliga ledarskapet i relat-

ion till vad som kommer att krävas för ett framtida 

ledarskap i den kommunala verksamheten. Vi tittar på 

de egna resurserna, värderingarna och viljan i relation 

till omvärldens krav, framtidsspaningar och teorier om 

framtidens ledarskap. 

Målgrupp 

Medarbetare som har visat intresse för ledarskap eller anses vara lämpliga som framtida chefer. 

Ledarorientering 

Ett utvecklingsprogram för medarbetare  

i kommunerna i Familjen Helsingborg 

Programmet bygger på 4 delar 

1. Personligt ledarskap – Vilka är mina resurser? 
Personligt ledarskap, ökad självkännedom skapar 

trygghet, insikt och tillit för mig själv och min förmåga 

som ledare 

2. Strategiskt ledarskap – Hur gör jag? 
Strategiska ledarskapet - att leda verksamheten, hur 

jag agerar på såväl kort som lång sikt för att leda  

verksamheten mot goda resultat, ekonomiskt och 

personellt. 

3. Kommunikation – Hur relaterar jag till andra? 
Kommunikativa ledarskapet - att komma till uttryck, 

att skapa tydlighet, motivation och engagemang. 

4. Framtid – Hur går jag vidare, egen handlings-

plan? 

Mål 

• Ge grundläggande kunskap och insikt i kommunkunskap, arbetsgivarrollen och ledarskapet. 

• Insikter i vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen och komplexiteten i 

arbetsgivaransvaret samt chefs– och ledarskapets villkor och komplexitet. 

• Ökad självinsikt kring styrkor och svagheter samt utvecklingsområden. 

• Upprättat en egen individuell handlingsplan 



Kostnad 

Per deltagare: 9 893 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 & Ort 

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:  

Ledarorientering 

Ett utvecklingsprogram för medarbetare  

i kommunerna i Familjen Helsingborg 

Program 7 — våren 2019 

Dag 1-2:  26-27 mars 2019  

Dag 3:  23 april 2019   

Dag 4:  28 maj 2019   
 

Tider:  09.00-17.00 

Plats:  Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg 

mailto:lena.gustafsson@trustpartner.se

