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Utbildning i strategiskt ledarskap  

för ordföranden och ledare i Samordningsförbund 
__________________________________________________________________________________________ 

Inledning 

Samordningsförbund har funnits sedan 2004 och i dag finns 82 förbund i 247 kommuner.  

Samordningsförbund: 

✓ spelar en viktigt men alltför liten roll i välfärdsarbetet.  

✓ är en aktör med stor potential.  

✓ har en möjlighet att organisera välfärdsinsatser så att de bättre passar alla våra in-
vånare.  

✓ har en möjlighet att leda och styra välfärden på ett annat sätt än det som brukar be-
nämnas New Public Management. (NPM).  

✓ har möjlighet att organisera våra välfärdsmyndigheter utifrån individers behov och ta 
ett helhetsansvar för de insatser som individen behöver. Härigenom får individen 
bättre och snabbare insatser och samhällets samlade resurser används mera effek-
tivt.  

Det finns flera skäl till att samordningsförbundens möjlighet inte tillvaratas. Ett av skälen är 
frånvaron av politiskt intresse. Det behövs ett mer offensivt politiskt engagemang. Både lokalt 
men framförallt nationellt. Detta vill vi bidra till. 

Syfte 

Denna utbildning har som övergripande syfte att flytta fram positionerna och ge verktyg till att 
lyfta fram de resultat som samordningsförbundens insatser leder till. Samordningsförbunden 
ska användas i större utsträckning och bidra till att välfärden fungerar bättre.  

Utbildningen ska också bidra till att identifiera era egna drivkrafter. Skälen till att ni är aktiva 
inom politiken och sitter i samordningsförbund? 

Målgrupp 

Politiska ordföranden och ledare i samordningsförbunds styrelser. 

Antalet deltagare är begränsat och ”först till kvarn” gäller. 

Utbildningsform och innehåll 

Utbildningen kommer att genomföras vid tre tillfällen. Formen kommer att vara föreläsningar 
med personer som i sin profession arbetar med strategiskt arbete inom politiken eller offent-
lig förvaltning.  

Exempel på föreläsare är riksdagspolitiker, partisekreterare, lobbyister/journalister, sakkun-
niga från departement och statliga myndigheter, SKL och kommuner/landsting. 

 



 
 

 

 

I utbildningen kommer du att få kunskap om styrning och påverkan av 

✓ Riksdag och regering 
✓ Departement 
✓ Myndigheter 
✓ SKL 
✓ Kommuner /Landsting 

Du kommer att lära dig hur du kan påverka genom att bygga politiska nätverk, kommunikat-
ion, lobbyverksamhet, politisk uppvaktning, budgetprocesser och regleringsbrev m m. 

Du kommer att utveckla din analytiska och strategiska ledarförmåga samt skapa egna nät-
verk.  

Kostnad 

Kostnad för kursen ca 10 000 kr.  
Kostnader för kost och logi tillkommer. 

Anmälan 

Till Ola Andersson   
E-mail: ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se  
tel: 070 305 27 55 

Utbildningstillfällen  

Utbildningen kommer att vara vid tre tillfällen och omfatta heldagar. 

6 nov 

16 jan 

Det tredje tillfället beslutas senare 

Dag 1 

6 nov kl 9 00 – 17 00 Centralt i Stockholm 

Föreläsare: 

Lars-Olof Pettersson  Rådhusgruppen 

Michael Arthursson Partisekreterare Centern 

Dag 2 

16 jan kl 9 00 – 17 00   Centralt i Stockholm 

Föreläsare: 

Från SKL och statliga myndigheter 

Dag 3 

Planeras senare 
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