
Projektledar-
utbildning
– för dig som leder eller kommer att leda
projekt i kommunerna inom Familjen
Helsingborg

Kommuner är komplexa organisationer i en omvärld som ständigt 
förändras och utvecklas. En framgångsfaktor är förmågan att använda 
och hantera projektarbetsformen.

Projektledning i kommunal verksamhet ställer stora krav på projekt-
ledaren. Det krävs en förmåga att hantera processer, metoder och
verktyg för att komma i mål med gott resultat. I en föränderlig värld 
behöver vi även kunna samarbeta över gränser med andra avdelningar, 
förvaltningar, kommuner och organisationer för att få önskad effekt av 
vårt arbete.

Men projektledning handlar också om att ta hand om projektmed-
arbetarna, att skapa ett bra gruppklimat där man motiverar varandra 
samt att som projektledare delegera för att engagera alla mot det
gemensamma målet.

Projektledarutbildningen har sin grund i det aktionsbaserade lärandet 
som bygger på en kombination av dilemman ur deltagarnas egen
projektvardag och reflektioner utifrån projektteori, modeller och verktyg.

du blir

bättre           på

din
verksamhet              får

• grundläggande projekt-
 ledningsmetodik

• att underlätta projektarbetet
med hjälp av olika verktyg

• att förstå din roll som
projektledare och hur du
motiverar, engagerar och
stöttar ditt team

• att ta vara på dina projekt-
 medarbetares starka sidor

• att skapa ett gott samar
betsklimat i teamet och
bland andra intressenter
som påverkas av projektet

• Projektteam som levererar
projektresultat med större
träffsäkerhet

• Bredare och starkare medar-
 betarnätverk som i högre
 grad bidrar till verksam-
 hetens utveckling



Syfte
Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla din projektledarkompetens

genom att ge kunskap, verktyg och praktisk träning i att effektivt leda projekt i offentlig 
verksamhet. Utbildningen har sin grund i det aktionsbaserade lärandet och ger plats för 

gränsöverskridande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Mer information och anmälan
Tid mellan dag 1 & 2 är ca 10 dagar, dag 2 & 3 är sammanhängande och det är ca 3

veckor mellan dag 3 & 4.

Pris 11 150 SEK ex moms, resor och ev. övernattning.
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För frågor om utbildningen kontakta Magnus Ramdén, utbildningsansvarig 
i Mannaz via e-post mra@mannaz.com eller telefon +46 73 501 63 21. 

För praktiska frågor kontakta Emma Lindgren via e-post eml@mannaz.com 
eller telefon + 45 51 39 60 00.
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Innehåll

• Projektarbetsformen och offentlig verksamhet
• Definitioner och modeller
• Projektledaren och gruppens utveckling
• Nulägesanalys och intressenterna
• Uppgift till Dag 2

• Uppföljning av uppgift till Dag 2
• Projektets mål och verksamhetens mål
• Planering, milstolpar och aktiviteter
• Utvecklande feedback

• Intressenterna och implementering
• Roller och ansvar i projektet
• Risk och riskhantering
• Kommunikation och implementering
• Uppgift till Dag 4

• Uppföljning av uppgift till Dag 4
• Kommunikation inom projektet
• Leda projekt och leda förandring
• Startmöte och mötesledning
• Jag som Projektledare

FOR DATUM, PLATS OCH ANMÄLAN KLICKA HÄR

https://www.mannaz.com/se/utbildningar/projektledarutbildning-familjen-helsingborg/



