utbildning

Grundutbildning i pm3 för
Objekt/Förvaltningsledare
- organisationsanpassad, 2 + 1 dag

Innehåll:
Dag 1-2:

• Introduktion till styr- och

samverkansmodellen pm3 och
dess principer.

• Ansvarsområdet i form av
förvaltningsobjekt.

• Introduktion till ett verksamhetsoch it-nära arbete, organisation
och roller.

• Fokus på objekt- och

förvaltningsledarrollen, styrbara
uppdrag och förvaltningsplan.

Skapa bättre förutsättningar att leda
och samverka
- en modell är bara så bra som dess tillämpning
Det finns ingen rätt eller fel tillämpning av styr- och samverkansmodellen pm3.
Det som är avgörande är vilken effekt verksamheten vill uppnå och hur styrningen
sker med hjälp av modellen. Grundutbildningen för objekt/förvaltningsledare
ger grundläggande kunskap om pm3. Deltagarna får förståelse för hur de med
modellen skapar styrbarhet och samverkan genom digitaliseringens hela kretslopp
– från innovativ utveckling till stabil förvaltning. Efter avslutad utbildning förstår
deltagarna nyttan med de olika komponenterna i pm3 och ökad kunskap om vad
integrerad styrning och ledarrollen innebär.

• Medskick av hemuppgift till dag 3.
Den tredje utbildningsdagen genomförs
några veckor senare. Då utgår och
anpassar vi dagen utifrån organisationens
behov och aktuella frågeställningar.
Det kan till exempel vara löpande
objektledning, prioritering och uppföljning
eller synkronisering med operativa
modeller såsom ITIL och Scrum.

Målgrupp:
• Utbildningen vänder sig till

de som arbetar eller planerar
att arbeta med styrning och
ledning av förvaltnings- och
utvecklingsverksamhet med
roller som objektledare,
förvaltningsledare och
produktledare.

• Max 16 deltagare, vid fler deltagare
rekommenderar vi att dela upp
gruppen.

Upplägg
Grundutbildningen utgår ifrån er verksamhets nuläge, behov och utmaningar.
Under utbildningen blandas teoretiska föreläsningar med erfarenhetsutbyte och
grupparbeten. Deltagarna brukar uppskatta att utbilda sig samtidigt som sina
kollegor, för att tillsammans utveckla samarbetet och effekten av pm3. De får öva
på verkliga objekt- eller förvaltningssituationer och får en utvecklande hemuppgift.
Lärarna har mångårig erfarenhet av implementering och aktivering av pm3 och
är konsulter hos På AB, som har utvecklat och äger rättigheterna till modellen.
Utbildningen kan genomföras digitalt eller fysisk och deltagarna tillhandahålls
kursmaterial.

“

Jag fick djupare förståelse för vad som behövs för

att styrning och samverkan ska fungera på riktigt!

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

