
 

   

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSTRÄFFAR 

som vänder sig till Verksamhetsledare och styrelseledamöter. 

 

Efter höstens besök och kartläggning av era behov av stöd och utbildning i era företag kommer nu 

första informationsmöte/utbildning för Verksamhetsledare, blivande verksamhetsledare och 

styrelseledamöter. 

Upplägget är följande: det blir totalt 4 tillfällen och två platser en i norr, Mora och en i mitten, Falun. 

Företagen väljer vilken ort man vill åka till. 

 

Medverkande:  

Jörgen Forsell, Verksamhetsledare på Koop-M i Vadstena,  

Margareta Bylund verksamhetsledare på Glimten i Idre,  

Susan Olsén Verksamhetsledare Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun  

En företagare  

Sylvia Paulsson projektledare Kompetensbyrån 2.0 

Conny Bringås styrelseledamot i Kompetensbyråns ekonomiska förening  

 

 

Dag 1. 

Mora Torsdagen den 11 Februari kl 13.00 -16.00 

Falun Fredagen den 12 Februari kl 13.00 -16.00 
Introduktion:  

Kompetensbyrån 2.0:s möjligheter att stötta de sociala företagen, projektets mål och syfte 

Utbildningsdagarnas innehåll och upplägg.    

Hur projektet kommer att ta till vara företagens egna kompetenser i utbildningsinsatserna. 

Vad menar vi med lärande arbetsprocess. 

Sylvia Paulsson och Conny Bringås 

 

Dag 2. 

Mora Torsdagen den 18 Februari kl.9.00 – 16.00 

Falun Fredagen den 19 Februari  kl.9.00 -16.00 
Förmiddagen:  

Leda med öppenhet och delaktighet 

Struktur/organisation i företaget 

Ledning av företaget 

Styrelsens roll 

Personalledning 

Affärsmässighet  



 

   

Vad är affärsmässighet? 

Eftermiddagen: 

Dialog och erfarenhetsutbyte 

Medverkande: Jörgen Forsell Koop-M Vadstena, Sylvia Paulsson och Conny Bringås 

 

Jörgen är verksamhetsledare på Koop-M i Vadstena. 

Jörgen har en gedigen erfarenhet av att arbeta som verksamhetsledare på ett socialt företag. Koop-

M startade 1992 och har utvecklats från där många av Dalarnas företag är idag till att bli ett företag 

med 20-talet anställda. Äger fastigheter är underleverantörer till andra företag i kommunen och går 

med vinst. 

 

Dag 3. 

Mora Tisdagen den 23 februari kl 9.00 -16.00 

Falun Onsdagen den 24 februari kl 9.00 -16.00 

Affärsmässighet  

Vilka uppdrag/tjänster är lönsamma? 

Vad innebär att vara affärsmässig? 

Ekonomi 

Budget – Varför då?  

Hur vet jag vad en tjänst ska kosta? 

Juridik/regelverk 

Vad innebär att vara arbetsgivare? 

Arbetsmiljöarbete – vad krävs? 

 

Medverkande: Margareta Bylund, Susan Olsén, Företagare, Sylvia Paulsson och Conny Bringås 

       

Dag 4 

Uppföljning och utvärdering- Hur går vi vidare 

Planeras och bokas dag 3 

 

Lokaler meddelas vid bekräftelsen av anmälan 

 

Anmälan skickas till sylvia.paulsson@kompetensbyran.com senast den 5 Februari. 

Anmälan gäller alla dagar eftersom vi vill eftersträva en sammanhängande lärande 

arbetsprocess. Komihåg att anmäla plats också. 

Halvdagar ingår kaffe och heldagar lunch och kaffe. 

mailto:sylvia.paulsson@kompetensbyran.com

