
 

Inbjudan till  

Förändringsledning 

 
När? 
7-8 juni 2023 

 

Var?  
Sambiblioteket  

Universitetsbacken 3, Härnösand 

 

Du är varmt välkommen! 

 

 



 

 

Förändringsledning – 2 dagar 

 

OM KURSEN  Alla pratar om förändring och vårt behov av att ständigt utvecklas.  Men vad 

innebär det för dig och hur kan du öka dina förutsättningar för att lyckas i en förändring? Den 

här utbildningen ger dig en bättre förståelse över vad som händer i samband med en 

förändring och hur vi genom ett insiktsfullt ledarskap kan åstadkomma framgångsrik och 

hållbar förändring. 

Vi kommer att titta på förändring utifrån några olika perspektiv för att du som deltagare ska få 

en bättre förståelse för vad som händer under en förändringsprocess. Vi kommer bland annat 

att gå igenom ledarskap i förändring, förändringsmodeller, förändringskommunikation samt 

hur en förändring blir hållbar över tid. Under utbildningen kommer vi löpande att blanda teori 

med praktik för att du ska få träna på nya insikter och lärdomar. 

Efter genomgången utbildning har du en grundläggande bild av förändringsarbete, vad det 

innebär utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv samt några konkreta verktyg för att leda 

förändring i din organisation. 

VÄLKOMMEN Utbildningen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om förändring och 
förändringsledning och som arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag i 
Västernorrlands län. Utbildningen är en del av vår länsgemensamma utbildningssatsning.   
 

KURSLEDARE Måns Fahlander, Pro&Pro AB, mans.fahlander@proandpro.se, 070-514 57 31 

DATUM, TID 7-8 juni 2023, kl. 09.15-16.30 
 
PLATS Sambiblioteket, Universitetsbacken 3, Härnösand. 
 

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

 

ANMÄLAN Du anmäler dig senast 19 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 Måns Fahlander, 

mans.fahlander@proandpro.se, 070–514 57 31. 

 

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

070-229 86 96. 
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Presentation av utbildningen 
 

Förändringsledning – 2 dagar 

Kursbeskrivning 
Detta är en kurs för dig som vill veta mer om vad en förändring är, hur det påverkar oss och vad vi 
kan göra för att bli mer framgångsrika i våra förändringar. Kursen ger dig grundläggande kunskap 
om modeller och verktyg för att planera och genomföra en hållbar förändring.  

Förändring sker hela tiden och alla som driver, eller påverkas, av detta har stor nytta av en 
grundläggande förståelse om de processer som pågår innan, under och efter en förändring. 

Målgrupp 
Alla i Västernorrlands län som vill utveckla sina färdigheter inom förändringsledning och som 
arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag. 
 
Längd 
2 dagar 

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

• Vad är förändring: Vi tittar på förändring, olika förändringsmodeller och hur det påverkar 
oss som människor. 

• Jag som förändringsledare: Vi går igenom ledarskapet i en förändring, 
förändringskommunikation samt olika verktyg för att leda en förändring. 

• Hållbar förändring: Vi går igenom hur en förändring kan fortsätta att utvecklas samt 
verktyg för att löpande utvärdera och förbättra. 

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

 

Välkommen med din anmälan! 

 


