
    

 

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP DEN 9/3-2018 

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 kunna bjuda på tre lokala exempel på riktigt 
inspirerade ledarskapsinitiativ med lösningsfokus: Renée Bauer (Avdelningschef, Vårdcentral Avesta, 
Landstinget Dalarna), Antonis Kassitas (Projektledare, Projekt Framgången, Falu kommun), samt Maria 
Lundgren och Angela Poroli-Eriksson (Mångfald- resp hållbarhetstrateg, Hedemora kommun). 
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 
 - flera exempel från verkligheten 
 - 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 9 mars 2018 mellan kl 08.30-13.00 

Anmälan  Anmäl er till jonas.wells@avesta.se. Senast den 2 mars 2018. 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 

         

Renée Bauer                   Antonis Kassitas       Maria Lundgren och Angela Poroli-Eriksson 

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 
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Workshop Renée Bauer  
Rubriken: Bland guldklämmor, möten som gör skillnad och ett gladare jag 

Om mig: Avdelningschef, Vårdcentral Avesta, Landstinget Dalarna. E-post: rene.bauer@ltdalarna.se, 
tel: 0226-496362 

Text: Jag är som sagt jättegärna med och delger det jag har jobbet med, och på vilket sätt som jag har 
använt lösningsfokus på vårdcentralen. Det har bl.a. varit synligt i våra planeringsdagar, i samarbetet 
mellan cheferna, och i samtalen med personal när de kommer med olika frågor eller då saker de 
tycker inte fungerar. Jag vill också berätta om arbetet med guldklämmor som har förändrat 
arbetsklimatet och hur jag själv har utvecklats med stöd av lösningsfokus. 
 

Workshop Antonis Kassitas 

Rubriken: Utvecklingssamtal och workshop med lösningsfokus  

Om Antonis Kassitas: projektledare, projekt Framgången, Falu Kommun. E-post: 

antonis.kassitas@falun.se, tel: 023-876 89  
Om mina förväntningar: Jag kommer att bjuda på två olika exempel på lösningsfokuserade 
angreppssätt. Det första är ett sätt att bedriva utvecklingssamtal med medarbetare, i synnerhet 
nyanställda. Exemplet kommer från min tid som arbetsförmedlingschef. Min förhoppning här är att jag 
kan inspirera till ett annorlunda sätt att genomföra sådana samtal som ofta uppfattas som formella 
och som något man bara måste genomföra någon gång per år.  
Det andra exemplet kommer från min nuvarande roll som projektledare för ett rätt så komplext 
projekt med flera, många gånger motstridiga intressenter. Hur kan man genomföra en kreativ 
workshop där fokus ligger på att generöst ta vara på varandras idéer? Hur kan man på ett par timmar 
få ut ett material som kan inspirera till betydelsefulla förändringar, samtidigt som man tar pulsen på 
deltagarnas vilja att vara med på själva förändringen?  

 

Workshop Maria Lundgren och Angela Poroli-Eriksson 
Rubriken: Styrning och ledning med lösningsfokus i Hedemora kommun 
Om Maria Lundgren och Angela Poroli-Eriksson: Mångfald- respektive hållbarhetsstrateg, Hedemora 
kommun. E-post: maria.lundgren@hedemora.se och angela.poroli-eriksson@hedemora.se. Tel: Maria 
072-707 68 42, Angela 0225-341 99 

Text: Under 2017 har vi haft i uppdrag att revidera Hedemora kommuns styrmodell och arbetet har 
inspirerats av lösningsfokus. Det är ett stort och spännande utvecklingsarbete vi gör på uppdrag av 
kommunchefen. Vi kommer att berätta om hur långt vi har kommit och dela våra erfarenheter längs 
vägen. 
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