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Att påverka, leda och utvecklas som
myndighetsperson
Utbildning 4 och 5 februari samt 3 mars 2020.
Inbjudan till:

En tredagars utbildning med fokus på utveckling av yrkesrollen som
inspektör och myndighetsperson.

Tid och plats: 4 februari 2020, kl. 09:00-17:00,
5 februari 2020, kl. 08:30-16:15,
3 mars 2020, kl. 08:30-16:15.
Utbildningen hålls i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,
Stockholm.
Kostnad:

Deltagaravgift 6 000 kr exklusive moms. Inkluderar kursmaterial,
lunch och kaffe. Deltagare från miljökontor utanför Stockholms län
betalar 8 000 kr exklusive moms..

Anmälan:

Görs på miljosamverkanstockholm.se. Antalet platser är begränsat till
21.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.
www.miljosamverkanstockholm.se.
2019-06-27

Vänd!
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Om utbildningen
I rollen som myndighetsperson är vår personliga förmåga att motivera och påverka
andra av stor betydelse. Vi förväntas arbeta tillsammans med många olika människor i
varierande sammanhang med olika position- och maktförhållanden. För att utföra våra
uppdrag måste vi kunna bygga förtroende, få gehör och skapa motivation för de
sakfrågor vi ansvarar för.
Vi är själva vårt viktigaste verktyg och vi vet att vår förmåga att kommunicera med och
möta människor, är avgörande för hur andra ska uppfatta oss och vilken effekt vårt
arbete ger.
Miljösamverkan Stockholms län bjuder in till en tredagarsutbildning (2 + 1), Att
påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson, med fokus på kunskap om
mänskliga drivkrafter och beteenden, självinsikt och utveckling av färdigheter som är
hjälpsamma i yrkesrollen som myndighetsperson och/eller representant för myndighet.
Utbildningen baseras på intensiv praktisk träning av påverkansstrategier kopplade till
modern hjärnforskning, personlig återkoppling, stimulerande och rolig
utbildningspedagogik i en utmanande men trygg miljö.
Utbildningen kännetecknas av interaktivitet, träning och action, varvat med teoripass
och reflektion. Genom att utgå från det som är positivt och starkt, ges energi till att lyfta
det som behöver stärkas. Tonvikt läggs på att arbeta med de utmaningar deltagarna
konkret upplever i mötet med andra i sina uppdrag.

Tider och innehåll
Dag 1 kl. 09:00-17:00, dag 2 och 3 kl. 08:30-16:15. Kaffe och smörgås serveras en
halvtimme innan start. Tid för lunch och eftermiddagskaffe under dagen.
Som deltagare förväntas du delta i hela kursen från början till slut alla tre
dagarna. Det är viktigt för att kursen är träningsintensiv – missar du moment får
du svårt att hänga med.
Det är också viktigt för både dig och övriga deltagare, dina kollegor, för att hålla fokus
och hög energinivå. Har du svårt att delta hela kursen råder vi dig att hitta ett annat
tillfälle – för det kommer fler!

Ur innehållet
- vad innebär det att vara professionell
- utgångspunkten för kommunikation och bemötande
- en modell för påverkan
- hjärnan och förutsättningar för kommunikation
- 360-skattning och den egna profilen
- att jobba med eget case
- göra en egen utvecklingsplan

Kursledare
Leena Wikmalm och Reino Wikmalm, från Svensson & Wikmalm.
Frågor om utbildningen kan ställas till Miljösamverkan Stockholms län, Henrik Spovin,
e-post miljosamverkan@stockholm.se, telefon 508 28 929.
Välkommen med din anmälan!
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Praktisk information
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på miljosamverkanstockholm.se.
Antalet platser är begränsat till 21 vid varje utbildningstillfälle. Vid för få anmälda
förbehåller sig Miljösamverkan Stockholms län möjligheten att ställa in utbildningen.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande.
Skicka gärna ersättare vid förhinder. Avanmälan görs per e-post till
miljosamverkan@stockholm.se. Vid utebliven medverkan utan giltigt skäl faktureras
dubbel avgift. Sen avanmälan kan göras på telefon 076 12 28 929.

Fakturering av avgift
Respektive kommun faktureras avgiften av kursledarna. I avgiften ingår lunch och kaffe
samt kursmaterial.

Hitta till utbildningslokalen
Utbildningen hålls Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. På
Kungsholmen nära Kungsbron och City.

Tunnelbana
Ta tunnelbanans blå linje och gå av vid station Rådhuset (uppgång Kungsholmsgatan/
Pipersgatan).
Pendeltåg
Från T-centralen/Centralstationen tar det cirka tio minuter att gå.
Buss
Buss 1, 53 eller 59 till Kungsbroplan.

