utbildning

Grundkurs i pm³
- organisationsanpassad, två dagar

Innehåll:
• Därför behövs en

förvaltningsstyrningsmodell

• Förväntade effekter av pm³
• Affärsmässigt perspektiv på
förvaltning

• Skapa verksamhetsorienterade
förvaltningsobjekt

• Tydliggör styrbara uppdrag

och förstå styrstrukturen för
uppdrag i samverkan

• Affärsmässig

förvaltningsorganisation
(beslutsvägar och roller)

• Förvaltningsprocesser

Målgrupp:
Kursen riktar sig till er som vill
förstå grunderna i modellen
pm³ samt hur den kan tillämpas.
Du vill kanske ge en grupp
anställda grundkunskap för att
sedan kunna planera nästa steg
med pm³ i din organisation.
Då pm³ bygger på samverkan
mellan verksamhetsparter och
it-parter för att säkerställa att
verksamhets- och it-utveckling
hänger samman, är utbildningen
relevant för dig som arbetar med
verksamhetsutveckling på alla
nivåer.

Få en god förståelse för pm³ och
vilka nyttor modellen kan skapa i din
organisation!
pm³ är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen men som över tid
utvecklats till en modell som används för styrning av verksamhetsutveckling
i stort. Behovet av en effektiv, styrbar förvaltning uppmärksammas idag och
kunskap om pm³ efterfrågas och värderas högt. Boka in en organisationsanpassad
grundkurs med utbildare från På AB som har mångårig erfarenhet av att få
pm³ att fungera i praktiken. Kursen ger er en god förståelse för pm³, varför
en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt ger er övning i hur modellen kan
tillämpas.

Upplägg
Vid en organisationsanpassad kurs utgår vi från just er verksamhets nuläge,
behov och utmaningar. Med utgångspunkt i ert unika utgångsläge arbetar vi
tillsammans med hur er tillämpning av pm3 bidrar till önskad målbild. Deltagare
på våra organisationsanpassade utbildningar brukar säga efteråt att det är en stor
fördel att få utbilda sig tillsammans med de personer som de sedan ska “arbeta
skarpt med”. Under utbildningen blandas genomgångar i föreläsningsform med
grupparbeten, praktikfall och diskussioner.

“

Bra nivå för en grundkurs. Den gav flera aha-

upplevelser och jag lämnade den taggad att starta upp
förvaltningsarbetet enligt pm3!

Vill du veta mer eller få vidare kursvägledning?
Välkommen att kontakta På AB:
© På i Stockholm AB

info@pm3.se

08-544 961 70

www.pm3.se

