
    

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund bjuder in till utbildning, den fjärde omgången (!) av:  

 
Lösningsfokuserat ledarskap - på din egen arbetsplats 

och i samverkan med andra 
 

Lösningsfokus bygger på att synliggöra och förstärka befintliga styrkor, resurser och 
kompetenser samt att tillsammans konstruera lösningar - oavsett om det handlar om 
samverkanspartners medarbetare eller klienter. Lösningsfokuserade färdigheter hos 
ledare kan skapa förutsättningar för en, ännu mer utvecklande arbetsplats och 
organisation. Långsiktig samverkan mellan myndigheter, avdelningar och 
medarbetare främjas också genom lösningsfokuserad dialog.  
 

För vem: Förtroendevalda samt ledare med personalansvar och/eller 
samverkansuppdrag i samordningsförbundets medlemsorganisationer: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna 
Avesta, Hedemora och Säter. Antalet deltagare är max 20 personer. 
Platserna kommer att fördelas mellan medlemsorganisationerna.  
När: 19-20 november 2018, 18 december, 14 januari 2019, 1 februari och 
12 mars. Alla sex dagar kl 8.30-16.00 
Var: Bjurfors Hotell och Konferens http://bjurforskonferens.se/ 
Kursavgift: 3 000 kr exkl moms per deltagare. Detta täcker kostnaderna 
för fika/lunch och lokal. Uppge fakturauppgifter i samband med anmälan.  

 
Syfte 
Utbildningen syftar till att skapa en engagerande lärprocess där deltagande ledares 
erfarenheter och önskningar tas tillvara - för ledarnas egen utveckling av det de 
önskar. Syftet är också utveckling av det lösningsfokuserade förhållningssättet och 
tillgång till fler konkreta verktyg direkt användbara i ledarskapet. Det vi gör under 
utbildningen kan direkt omsättas i vardagen för att leda och lyfta fram medarbetare 
och öka samarbete och samverkan.  
 
Utbildningen bygger på dialog och reflektion om utvecklingsfrågor från det dagliga 
arbetet som ledare. Utbildningen ska bidra till utveckling av det egna ledarskapet i 
dialog med andra ledare inom samordningsförbundens myndigheter. De 
lösningsfokuserade verktygen förstärker hantverket i goda, utvecklande samtal. 

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 

http://bjurforskonferens.se/


 
Förväntade effekter för deltagande ledare 

o Utveckling av lösningsfokuserad coachande samtalsteknik med enskilda och 
grupper  

o Ökad förmåga att skapa trygg och tydlig inledning på möten genom 
plattformsbygge 

o Förmåga att samkonstruera den önskvärda framtiden/målet och att följa upp 
detta genom att kommunicera resultat och uppmärksamma små steg i önskad 
riktning 

o Än mer utvecklad förmåga att stärka medarbetarnas individuella kraft kopplat 
till gemensamma uppdrag 

o Ökad reflektion över eget förhållningssätt och skillnaden mellan problem- 
respektive lösningsfokus 

o Verktyg för att stärka samarbete och samverkan  
o Ökad hanterbarhet i tuffa situationer och svåra samtal  
o Utvecklad förmåga att leda effektiva möten i önskvärd riktning  
o Positiv påverkan på arbetsmiljön och arbetsklimatet  
o Möjlighet till nätverksbygge mellan deltagande ledare 

Referenser ges till forskning och litteratur och kopplingen mellan teori/forskning och 
praktik (särskild hänvisning ges för den som vill djupdyka i detta). Skräddarsytt 
utbildningsmaterial delas ut under kursdagarna. 
 
Vi arbetar utifrån förantagandet att alla är experter på sig själva, och att alla (såväl 
professionella som klienter) är kompetenta och har en vilja till att utvecklas. Vi utgår 
ifrån att kommunikation, dialog och möten är bärande i vårt professionella utövande 
och att vi samkonstruerar verkligheten genom det sätt vi samtalar.  
 

         
 
Huvudutbildare är Sussan Öster med mastersexamen inom området folkhälsa, och 
mångårig erfarenhet av lösningsfokuserad utbildning, handledning och utveckling 
inom organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Dag 4 utökas 
utbildargruppen med Urban Norling, även han med mastersexamen inom området 
pedagogik och mångårig erfarenhet av lösningsfokuserad utbildning, handledning och 
utveckling inom organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Dag 5 
erbjuds alla deltagare en workshop med ett lokalt och innovativt exempel på 
lösningsfokuserat ledarskap. Maria Rönnlund, enhetschef i Västerås stad på 



Socialkontor ekonomi berättar om sina bästa exempel på hur lösningsfokus gör 
skillnad för styrning/ledning, strategisk utveckling och teamutveckling. Mer info om 
denna workshop (som även är öppen för andra) finns separat. 
 

Läs mer om Sussan Öster, utbildningsledare dag 1-6 
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/dok-losningsfokus-2014-ws-1.shtml 
Läs mer om Urban Norling, utbildningsledare dag 3 
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/dok-losningsfokus-2014-ws-2.shtml 

 

Anmälan senast den 12 november 2018 till: Jonas Wells, jonas.wells@avesta.se, 
ange namn, verksamhet/myndighet, e-postadress samt ev. kostönskemål. Platserna 
fördelas mellan medlemsorganisationerna och samordningsförbundet förbehåller sig 
rätten att disponera platserna så att samtliga medlemsorganisationer är 
representerade. Bekräftelse på plats skickas en månad före utbildningen startar. 
 
Genom anmälan godkänner den anmälde att samordningsförbundet upprättar en 
deltagarlista som även sprids till samtliga deltagare. Listan är ett digitalt register för 
administration av kursen och makuleras efter genomförd utbildningstid. 
 
Varmt välkommen med din intresseanmälan! 
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