
    

 

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP DEN 1/2-2019 
LOKALA LEDARSKAPSINITIATIV – MED 

LÖSNINGSFOKUS! 
 
Varmt välkomna! Workshopen riktar sig till Er som är intresserade av att fortsätta utveckla ett 
lösningsfokuserat förhållnings- och/eller arbetssätt. Förutom de som går en längre lösningsfokuserad 
ledarskapsutbildning, erbjuds denna halvdag till alla er som tidigare gått en utbildning i lösningsfokus.    
 
Södra Dalarnas Samordningsförbund är väldigt stolta att hälsa välkommen Maria Rönnlund enhetschef 
från Västeras Stad och individ- och familjeförvaltningen. Marias upplägg är levande och ger exempel 
på strategiska planeringsverktyg och lösningsfokuserade samtal direkt ur den lösningsfokuserade 
vardagen som ledare på socialkontor ekonomi. 😊"#$% 
 
”Lösningsfokuserat ledarskap är mer än att kunna coacha. Det är främst att kunna organisera LF och 
ständigt inspirera medarbetare att ta ansvar och ”nästa steg” för att bidra till verksamheten. Som en 
klarsynt person sade till mig: ”- Den som börjar på Socialkontor ekonomi i Västerås kommer in i en  
LF-utbildning som aldrig upphör”.” 

Workshopen är ett jätteintressant och lärorikt tillfälle att fördjupa sig i hur implementering av 
lösningsfokus kan främjas i dig själv, i det egna arbetet och på din arbetsplats, samt i samhället i stort.  
 
Workshopen ger deltagaren: 

 - idéer om hur den lösningsfokuserade ansatsen kan utveckla och förändra offentlig verksamhet 
 - fokus på och fördjupning av det lösningsfokuserade ledarskapet 
 - tillfällen att träna lösningsfokus!  
 - möjligheter att bygga vidare på det arbete som Ni redan gör som fungerar 

 
Plats   Bjurfors konferens, mer info http://bjurforskonferens.se/ 
Tid   Den 1 februari 2019 mellan kl 08.30-13.00 
Anmälan  Anmäl er till jonas.wells@avesta.se. Senast den 25 januari 2019. Glöm inte att 

ange ev kostönskemål. 
Praktiskt  Fika och lunch ingår. Evenemanget erbjuds kostnadsfritt.  
 
Har ni minsta fråga eller fundering tveka inte att kontakta mig!  
 
Jonas Wells 
Södra Dalarnas Samordningsförbund  
Tel 0706 38 06 17 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 
c/o Avesta kommun 
774 81 Avesta 
Tel: 0226-645 648 
Mobil: 0706-38 06 17 
E-post: jonas.wells@avesta.se 

 


