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Som ledare är Du en nyckelperson. Genom kompetens och
engagemang har Du möjligt uppnå effektivitet och kvalitet i
ledarskapet och medarbetarnas arbete.
Du arbetar mer strategiskt än operativt. Du initierar och leder
förändringsprocesser. Du vill bli inspirerad och stärkt i ditt ledarskap
och i Din förvaltning. Du vill få nya verktyg och modeller för att
utveckla Dig själv, Dina medarbetare och Din organisation.
Utvecklingsprogrammet är anpassat till de specifika förutsättningar
som gäller inom den offentliga sektorn – den politiskt styrda
organisationen och det offentliga uppdraget.
Programmet är uppbyggt kring fyra grundteman:
• Omvärldsperspektivet och att leda organisationens strategiska
utveckling
• Att vara ledare och chef i en politiskt styrd organisation
• Att styra, leda och skapa resultat i offentliga organisationer
• Att utveckla ett autentiskt och värderingsbaserade ledarskap
Utvecklingsprogrammet syftar till att stärka både ditt operativa likväl
som Ditt strategiska chefs- och ledarskap. Samtidigt är programmet
också inriktat mot att Du skall bli effektivare att uppnå satta
verksamhetsmål.
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Programinnehåll

Programmets målgrupp
Programmet vänder sig till högre chefer
inom den offentliga sektorn verksamma
på ledningsgruppsnivå samt arbetar
strategiskt mer än operativt och initierar
och leder förändringsprocesser.

• Det lokala, nationella och
internationella perspektivet
• Kommunikation och retorik i
ledarskapet
• Det autentiska ledarskapet – etik
och moral i Ledarskapet

Programmets perspektiv och
grundfokus

Programmets effekter för dig
och din organisation

• Ledarskapet i den politiskt styrda
organisationen
• Chefskap – ledarskap
• Leda organisationens dagliga
operativa verksamhet och att utveckla
organisationen strategiskt
• Individen – gruppen – verksamheten
• Ledarskapet från ett lokalt, nationellt
och internationellt perspektiv
• Att leda olikheter och mångfald

Moment i programmet
Programmet utformas alltid med hänsyn
till den aktuella gruppen. Följande
områden behandlas dock alltid:
• Framtidsbedömning och
omvärldsanalys
• Individen, ledaren, medarbetarna och
organisationen
• Att leda och utveckla politiskt styrda
organisationer
• Operativ styrning för att skapa
strategiska resultat

Syftet är att stärka dig i ditt ledarskap –
såväl ditt ansvar för verksamheten, dess
budget och resultat som i att vara ett
föredöme för medarbetarna.
 Inom programmet ges du utrymme
att bearbeta frågor om ditt ledarskap
på ett mer personligt plan. Du får en
god inblick i hur andra organisationer
fungerar – erfarenheter som kan
inspirera till att utveckla både Dig och
Din organisation. När programmet är
slut kommer du, förutom en personlig
handlingsplan, ha ett nätverk med
erfarna kollegor från flera olika områden
inom offentliga sektor.
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GMI, Göteborg Management Institute AB – ett ledarutvecklingsföretag med rötterna i akademierna. Dagens GMI fortsätter sin
verksamhet att vara en brobryggande organisation mellan olika
kompetensområden och mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.
GMI har idag ett omfattande nätverk med ett stort antal konsulter
och ämnesexperter. Företaget arbetar för offentliga och privata
arbetsgivare över hela Sverige.
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