
 

Inbjudan till  

Agil projektledning 

 
När? 
29-30 maj 2023 

 

Var?  
Sambiblioteket  

Universitetsbacken 3, Härnösand 

 

Du är varmt välkommen! 

 

 



 

 

Agil projektledning – 2 dagar 

 

OM KURSEN Det blir allt vanligare att projekt genomförs med ett agilt arbetssätt. Detta är 

grundkursen för dig som leder eller kommer att leda projekt som drivs med ett helt eller 

delvis agilt arbetssätt.  

Kursen ger dig förståelse för hur agila metoder, arbetssätt och principer används i den 

agila projektmetodiken. Genom kursen får du en gedigen kompetens om agila metoder 

och agil projektledning. Du lär dig att leda projekt, team och utveckling.  

Du ges möjlighet att praktiskt använda checklistor och mallar i ett övningsprojekt, så att 

du sedan självständigt kan leda agila utvecklingsprojekt. Mer information på nästa sida. 

Kursen tar utgångspunkt i SAFe och den metodik och det arbetssätt som tagits fram för 

agila projekt för kommunerna i Västernorrland.  

VÄLKOMMEN Kursen riktar sig till projektledare och blivande projektledare i 

Västernorrlands län som kommer leda agila projekt och den är en del av vår 

länsgemensamma utbildningssatsning.   

KURSLEDARE Markus Marklund, Pro&Pro AB, markus.marklund@proandpro.se 

DATUM, TID 

29-30 maj 2023, kl. 09.15-16.30 

 

PLATS Sambiblioteket, Universitetsbacken 3, Härnösand. 

 

PARKERINGSPLATSER: Info kring parkeringsplatser, se ”Inför ditt besök”. 

 

ANMÄLAN Du anmäler dig senast 15 maj 2023  <Till Anmälan – klicka här!> 

 

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras.  

Kursplatsen kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen.  

Max antal deltagare 20 st. 

 

PRIS 3.800 kr + moms/deltagare. Priset inkluderar kursavgift, dokumentation och diplom.  

 

FRÅGOR kring utbildningens upplägg och innehåll, kontakta Markus Marklund, 

markus.marklund@proandpro.se, 070 - 551 57 30. 

 

För övriga frågor, ändring och avanmälan skriv till anmalan@kfvn.se eller kontakta Inger Lind, 

070-229 86 96. 

  

mailto:markus.marklund@proandpro.se
https://harnosand.se/kultur--fritid/bibliotek--arkiv/sambiblioteket.html?lptoggle=svid10_4b6c551c1679dec5d0ab14ca
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Presentation av utbildningen 
 

Agil Projektledning – 2 dagar 

Kursbeskrivning 
Detta är en kurs för dig som leder eller arbetar i agila projekt 
i Västernorrlands kommuner där vi går från idé till leverans. 
Kursen ger dig kunskap om agila ramverk och arbetsmetoder 
och hur agila projekt leds och genomförs. Du får även 
förståelse för vilka typer av projekt som de agila verktygen 
fungerar bra att använda.  

Den agila projektledaren behöver god förmåga att kombinera agil metodik, budget och 
riskhantering, ledarskap och styrgruppsarbete. 
 
Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som har kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur ett agilt 
arbetssätt kan utveckla projektmetodiken. Riktar sig till dig som är linjechef, projektledare 
och blivande projektledare för agila projekt i Västernorrlands län som arbetar inom 
kommunal förvaltning eller i kommunala bolag. 
 
Längd 
2 dagar 

Upplägg 
Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner och problemlösning, 
korta quizzar, och tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt. 
 

Utbildningsinnehåll 

• Agilt ramverk och projektmodell: Det agila ramverket med utgångspunkt i SAFe, 
projektfaser, sprintplanering, beslutspunkter, milstolpar, roller & ansvar 
nyckeldokumentation och effekthemtagning. 

• Agil projektstyrning: Definiera, planera, driva, följa upp och avsluta projekt. 
Ändringshantering, riskhantering, resurshantering, agil utveckling. 

• Agilt projektledarskap och agila team: Leda teamet, kommunikation, grupputveckling, 
ledarskap, workshopledning, förändringsledning 

 
Kursdokumentation 
Föreläsningsmaterial, övningar, checklistor och mallar. 
Diplom erhålls efter fullgjord utbildning. 

 

Välkommen med din anmälan! 

 

AGIL  

Agil projektledning är en metod för att kontinuerligt 

leverera kundvärde genom iterativ utveckling.  

 

SAFe  

SAFe är ett övergripande ramverk och tankesätt för att 

organisera och arbeta på ett agilt sätt i en organisation. 


