
 

Inbjudan till  

Uppdragsledning Grund 
 
När? 
19-20 april 2023 
 
Var?  
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek 
Universitetsbacken 3, Härnösand 
 
Du är varmt välkommen! 

 

 



 

Uppdragsledning Grund 

OM KURSEN  
Välkommen till grundkursen i uppdragsledning, skapad för att ge dig de nödvändiga 
verktygen och färdigheterna för att effektivt driva uppdrag enligt Västernorrlands nya 
gemensamma uppdragsmodell. Kursen är utformad för att hjälpa dig att navigera genom 
uppdragsledningsprocessen, så att du kan fokusera på att skapa värde för din 
organisation.  

Under kursens gång kommer du att få en grundlig förståelse för uppdragsmodellen, dess 
grundprinciper och hur den kan tillämpas på dina uppdrag. Du ges möjlighet att praktiskt 
bekanta dig med mallarna och verktygen, så att du sedan självständigt och tryggt kan leda 
uppdrag i din verksamhet. Du kommer också att ha möjlighet att nätverka med andra 
deltagare, vilket kan leda till nya samarbeten och insikter i uppdragsledning. Mer 
information på nästa sida. 

MÅLGRUPP  
Kursen riktar sig till uppdragsledare och blivande uppdragsledare i Västernorrlands län 
och är en del av vår länsgemensamma utbildningssatsning.   

KURSLEDARE  
Mikael Augustsson, Pro&Pro AB, mikael.augustsson@proandpro.se 

DATUM, TID 

19-20 april 2023, kl. 09.15-16.30 

 
PLATS Sambiblioteket/Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3, Härnösand. 
 
PARKERINGSPLATSER: Info kring parkeringsplatser, se ”Inför ditt besök”. 
 
ANMÄLAN Du anmäler dig senast 4 april 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 Mikael Augustsson, 
mikael.augustsson@proandpro.se, 073- 600 43 78. 
 
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 
 

Grundläggande uppdragsledning, 2 dagar 
Kursbeskrivning 
Detta är en komplett utbildning i uppdragsledning som följer Västernorrlands 
uppdragsmodell, där vi går från idé till leverans. Uppdrag är insatser som är mindre till 
storlek och komplexitet än projekt och därför kan drivas enligt en enklare uppdragsmodell. 

Under kursens gång kommer du att få en grundlig förståelse för uppdragsmodellen, dess 
grundprinciper och hur den kan tillämpas på dina specifika uppdrag. Vi kommer att gå 
igenom stegen för att starta, planera och genomföra uppdrag på ett framgångsrikt sätt, och 
se till att alla nödvändiga verktyg och mallar finns till hands. Kursen innehåller praktiska 
övningar som låter dig tillämpa dina nyvunna färdigheter, så att du känner dig självsäker nog 
att leda uppdrag på egen hand. 

Framtidens uppdragsledare behöver god förmåga att kombinera uppdragledningsmetodik, 
verksamhetsförståelse och ledarskap. 
 

Målgrupp 
Uppdragsledare och blivande uppdragsledare i Västernorrlands län som arbetar inom 
kommunal förvaltning eller i något av de kommunala bolagen. 
 

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

Utbildningsinnehåll 

• Västernorrlands uppdragsmodell: Uppdragets faser från idé till leverans, 
beslutspunkter, milstolpar, roller & ansvar, nyckeldokumentation och 
effekthemtagning. 

• Uppdragsstyrning: Identifiera och beskriva behov, planera och genomföra uppdrag. 
Riskhantering och resurshantering. 

• Ledarskap: Leda en arbetsgrupp, kommunikation, intressenthantering, 
grupputveckling, mötes- och workshopledning 

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

Välkommen med din anmälan! 
 


