Ledarskap och förbättringsarbete (KY), 80 KY poäng, Östersund
Mål - Utbildningen ger dig en kvalificerad yrkesutbildningsexamen och de färdigheter som krävs för
att kunna arbeta och fungera som chef/ledare på bland annat ett producerande företag och syftar
till att säkerställa näringslivets behov av adekvat utbildade chefer/ledare.
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Situationsanpassat ledarskap, gruppdynamik, coachning, feedback, konflikt hantering,
ledarskap i svåra situationer
"Lean Produktion" med kund och målfokus
Beskriva ekonomiska samband som påverkar produktivitet, effektvitet, lönsamhet och
verksamheten i stort.
Använda olika metoder för att arbeta med förbättringsarbete och ha kunskap om vilka faktorer
som påverkar lönsamhet och effektivitet
Tillämpa de påverkbara faktorer, metoder och moderna hjälpmedel som finns för att
åstadkomma en resurssnål och konkurrenskraftig verksamhet
Göra flödesanalyser
Företags - och affärsidésutveckling, inom miljödriven innovation där jag bl.a. arbetat i roller
som VD och styrelseledamot.
Arbetsmiljö, Kvalité och miljösystem
Omvärldsförändringar och strategiska helhetsperspektiv
Projektarbete
Integrerade ledningssystem
Organisations, - och ägarstrukturer, beslutsvägar, styrdokumenthantering

Genomförda uppgifter på praktikplatser (37 av 80 veckor):
Praktik har genomförts på:
 Turistföretag, studieförbund, kommun, producerande företag, projekt, föreläsnings turné om
samhällets utvecklingsfrågor.
Uppgifter:
 Arbete med förändringsarbetet och dess förankring inom företag.
 Analys och förbättringsförslag inom HR frågor.
 Kartläggning av organisation, ägarstruktur, beslutsvägar, styrdokument och miljöarbete,
affärsidé, marknadsplanering, affärssystem, organisation, statistik, ekonomi, personalarbete,
utbildning och genomförande planer.
 Arbete med produktionsteknik och Lean production i ett producerande företag och i en
förstudie till ett projekt.
 Två flödesanalyser har genomförts och nytt förslag på fabrikslayout tagits fram.
 Effektivisering av arbetssätt i projekt.
 Visat hur skillnader i olika påverkansfaktorer såsom flöden, metoder, varukapital,
arbetsprocesser m.m. påverkar företagets produktivitet, effektivitet, lönsamhet och
totalproduktion.
 Projektarbete - vindkraft. Strategier, målbeskrivning och EU ansökan angående
vindkraftsetablering i Strömsunds kommun.
 Projekt med föreläsnings - och presentationsturné i Jämtland för Stat, Näringsliv och Offentlig
sektor. Frågor i fokus; Förbättringsarbete, Lean Production, strategier för
generationsväxlingar, arbetskraftsbrist och rekrytering.
 Analys och insikter av ett framgångsrikt ledarskap och personalarbete.
 Analys och SWOT på övergripande miljö/kvalitet/arbetsmiljöarbete.
 Benchmarking av verksamheter som infört kvalitetsarbete eller integrerade ledningssystem.
 Analys och genomförande av en intern revision.
 Förslag till integrering av de tre ledningssystemen.

Kvalitetsteknik GR (A), Integrerade ledningssystem, 7,5 hp


Kursen går grundläggande igenom de tre ledningssystemen för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Den behandlar systemens uppbyggnad och hur man kan jobba med att
integrera systemen i en verksamhet.



Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i verktyg och metoder för
systematiskt och förebyggande arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Lärandemål:
 kunna beskriva vad ett ledningssystem är i en organisation
 kunna redogöra för delar av den svenska arbetsmiljölagstiftningen
 kunna beskriva både miljölednings- och kvalitetsledningssystemen och förstå
dess ändamål i en verksamhet
 förstå vilka för- och nackdelar en integrering av tre olika ledningssystem innebär
 kunna tillämpa sina kunskaper i en verklig organisation.

Miljöteknik A, Miljödriven innovation, 15hp
Mål och innehåll
 Kursens mål är att ge den studerande en bred förståelse för förbättringsarbete, produkt- och
affärsutveckling samt kunskaper om teknikspridning, miljörelaterade drivkrafter och
miljömarknader. Undervisningen är problemorienterad med syfte att studenten ska erhålla
teoretiska och praktiska färdigheter i projektgenomförande.
 Kursen utvecklar grundläggande kunskaper om miljö som drivkraft, miljömarknader samt
grundläggande produktions- och investeringskalkylering och affärsstrategisk planering. I
kursen ingår även moment av produktionsteknik, entreprenörskap, marknadsföring och
innovationsprocessen.

