
JKL har flera pågående uppdrag. Som chefskonsulter på olika nivåer och i 
olika kommuner. Vi utför även avgränsade utredningar och hjälper kommu-
ner att introducera nyrekryterade chefer. Vi handleder och avlastar chefer 
vars uppdrag upplevts  övermäktiga och hjälper till att skapa  en långsiktigt 
hållbar arbetssituation 

Samtliga konsulter och associerade partners äger stor erfarenhet av 
chefskap på hög nivå. De har sin bakgrund inom olika sektorer, såsom, skola, 

I korthet

Ni som är uppmärksamma noterar att vårt namn justerats något. ”Jung konsult och ledarskap” vill vara ett självklart 
alternativ när organisationen är i behov av prisvärt konsultstöd med hög kvalitet. Oavsett om det gäller akuta problem 
inom verksamheten, om det finns behov av externt ledningsstöd eller andra  kvalificerade tjänster har vi resurser och 
kompetens att möta högt ställda krav. Vi garanterar hög kompetens oavsett uppdrag och volym. 

Ledarskapsutbildning bl a (Klart ledarskap),  
UGL, handledning och GDQ 

Skräddarsydda utbildningar och program  
för presumtiva ledare och chefer

Projektledning/expertis/dokumentation - 
krisledning, risk och sårbarhet, skydd och säkerhet

socialtjänst, IT, HR, räddningstjänst etc, och det är därför få lednings eller 
utredningsuppdrag som vi inte har förmåga att matcha och bemanna med 
kompetenta och konsulter. 

Samma krav och nivå gäller vår ledarskapsutveckling och stöd till chefer , 
som genomförs av välutbildade och välrenommerade konsulter. 

Ur vår omfattande tjänstekatalog vill vi gärna framhålla:

Mobilisering och åtgärder när  
verksamhet hamnar i akut kris

Projektledning / expertis - GDPR

Utredningar, utvärderingar och  
revisioner inom olika områden

Självskattningar och  personlighetstester,  
såsom MBTI, OPQ 360, MQ, m fl. 

Chefskonsulter inom olika sakområden  
med hög kompetens och lång erfarenhet.

Läs mer om oss och vårt tjänsteutbud



Jung Konsult och Ledarskap AB levererar tjänster till kommunledningar, socialtjänst, 
skola, polisväsende, kriminalvård, företag och olika aktörer inom välfärdssektorn.

Detta är Jung Konsult och Ledarskap AB

Vi erbjuder:

 \ Ledarskap och utveckling 

 \ Projektledning och utredning

 \ Chefskonsulter och bemanning

 \ Skyddade boenden - familjehem

 \ Skydd och säkerhetsarbete

Vår syn på utveckling och förändring
Alla människor eftersträvar autonomi och autenticitet. Användandet av 
modern teknik och ett nära samspel med civilsamhället, är avgörande 
framgångsfaktorer, liksom värdet av sk “smarta processer”, dvs tydliga och 
kvalitetssäkrade rutiner och flöden inom all verksamhet. 

Dagens organisationer förändras snabbt och kraven på flexibilitet och 
improvisationsförmåga ökar. En avgörande framgångsfaktor har därför blivit 
ledningens förmåga att tydliggöra uppdraget och skapa goda relationer med 
såväl medarbetare och kollegor som med samarbetspartners och kunder. 

Att leda utvecklingen kräver omvärldsbevakning, öppenhet och beredskap att 
ta till sig och förhålla sig proaktivt till det som sker. Samverkan mellan kom-
munerna, regioner, lärosäten/ forskning och övriga aktörer är mer aktuellt än 
någonsin.

Framgång skapas när ledningen och medarbetare har insikt om komplexi-
teten i uppdraget och äger förmågan, nyfikenheten och viljan att samarbeta 
och hjälpa varandra. Samförstånd i arbetsprocessen är färskvara som kräver 
ständig pågående diskussioner och uppdateringar.

Företagets ambition är att vara medskapande i uppdragsgivarens utveck-
lingsprocess och/eller problemlösning, på strategisk såväl som taktisk och 
operativ nivå. Vår ambition är att möta de utmaningar kunderna formulerar 
och medverka till fördjupad analys och aktivitet.

För oss är det en självklarhet att utveckla företaget utifrån högt ställda krav 
på kvalitet. Vi har givetsvis både miljö- och kvalitetsledningssystem. Jung 
konsult och ledarskap AB har kontor Halmstad och Helsingborg. Från 2019 
planeras kontor även i Västra Götaland. 

Kommunerna och den offentliga sektorn står inför stora utmaningar som 
kräver ett optimalt utnyttjande av samhället alla resurser. 

Den digitala utvecklingen äger en enorm potential. Här krävs nyfikenhet, ut-
bildningsinsatser och praktisk handling. Givetvis i förening med sund skepsis 
och med hög grad av delaktighet från personal, brukare och forskning. 

Lika viktig är att tillvara den kompetens och det engagemang som finns inom 
civilsamhället. Alla medborgare och brukare (eller “kunder”) bör i princip i 
alla sammanhang, bjudas in till ett aktiv medskapande, oavsett om vi talar 
om hemsjukvård, hemtjänst, skola, barn – och ungdomsvård eller kommu-
nens mer “hårda delar”.

Vi erbjuder en varierad och uppdaterad katalog av tjänster inom efterfrågas 
av socialtjänst, polis, skola och övriga närliggande offentlig verksamhet

Vi kan även erbjuda expertis inom bl a, IT/digitalisering, HR, tjänstedesign, 
GDPR, risk- och sårbarhetsanlyser, etc. Vi kan även bistå med lex Sarah 
utredningar och enskild utredningar inom myndighetsutövning (familjerätt, 
LVU, BOU, etc).

Om företagets kompetens och tjänster
Vår målsättning är att med hög kvalitet och flexibilitet, möta de behov som 
våra kunder formulerar.

Vi erbjuder våra tjänster framförallt i Skåne, Halland, Småland och Västra 
Götaland, men givetvis åtar vi oss uppdrag i hela Sverige. Våra skyddade 
boenden och familjehem, erbjuds givetvis till samtliga kommuner.

Grundarna av företaget äger genuin erfarenhet av ledarskap och förändrings- 
arbete både i praktiken och på ledningsnivå. Företaget drivs som ett aktiebolag.

Företagets ledning

Björn Jingblad
Vd och ansvarig för kontoret på Tradecenter i Halmstad. 
En av JKLs grundare och ägare, har tidigare tillhört kom-
munledning i två decennier.

bjorn@jungco.se
0731 – 45 79 88

Trade Center
Box 129
301 18 Halmstad

Bodil Nordstrand
Affärsområdeschef och ansvarig för kontoret på World  
Trade Center i Helsingborg. 

bodil@jungco.se
0731 – 45 79 98

World Trade Center
Carl Krooksgatan 18
252 25 Helsingborg



Våra tjänster

jungco.seBox 129, 301 18 Halmstad 0731-45 79 88 info@jungco.se

Projektledning och utredning
Att genomföra framgångsrika projekt kräver struktur i form av tydliga mål och 
delmål, direktiv, projektplan, mm. Man kan även addera mål för processen i 
dess olika faser. Vi erbjuder såväl projektdesign i samverkan med uppdrags-
givaren som att leda, genomföra och rapportera projektet olika etapper.

 \ Digitalisering, välfärdsteknologi och och e-tjänster.

 \ Analys av informations- och IT-systemen ur ett behovs- och säkerhets- 
perspektiv. Analysen utgår både utifrån verksamhetens behov såväl som 
de lagar och regler som gäller för informations- och IT-säkerhet.  
Vi samarbetar med Johan Swärd, Internationell kompetens AB.

 \ Utbildning och implementering av GDPR.

 \ Ändrat huvudmannaskap och dess konsekvenser för uppdragsgivaren.

 \ Kvalitetsledningsdokument.

 \ Ny lagstiftning – vi medverkar till analys och planering av åtgärder

 \ Analys av kostnadseffektivitet och kvalitet (exempelvis “kostnad per 
brukare” i samverkan med Ensolution).

 \ Organisationsöversyn.

 \ Utvärdering och vidareutveckling av regionala stödstrukturer.

 \ Utvärderingsuppdrag.

 \ Digitalisering och e-tjänster.

 \ Anpassning till EU-lagstiftningen om lagring och hantering personuppgifter.

Ledarskap och utveckling
Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

 \ Handledning av ledningsgrupper.

 \ Mentorskap.

 \ Organisations utveckling.

 \ Kvalitetsledningsystem.

 \ Analys av organisationens system och metod för ledning, styrning och 
kvalitetsuppföljning.

 \ VI erbjuder omfattande tjänster tjänster inom HR, såsom personlighets-
tester, konflikthantering, rekrytering av olika befattningar, krisbearbet-
ning, beroendeproblematik, utredning och stöd etc.

 \ Digitalisering och IT ur ett utvecklingsperspektiv.

 \ Analys och utveckling av ledningens strategiska kapacitet (GDQ- 
certifierade).

 \ Samspelet mellan den politiska ledningen och förvaltningsledningen – 
hur skapas tydliga gränssnitt och ömsesidigt förtroende mellan dessa 
ledningsnivåer.

 \ Drifts- och ledningsansvar för verksamhet och olika boendeformer 
(enligt LOU, LOV eller uppdrag).

 \ Ledarskapsutveckling - ”Klart ledarskap”, ett utveck-
lingsprogram i fyra moduler, teori och praktik för ett 
framgångsrikt och kommunikativt ledarskap. Läs 
mer på vår hemsida (Leg psykolog, Peter Lindberg).

Chefskonsulter och bemanning
Inom offentlig sektor såväl som inom företag som verkar inom välfärds-
sektorn. De chefer som vi förmedlar äger mångårig erfarenhet av chefskap 
på hög nivå. Uppdragen kan förenas med specifika uppdrag att genomföra 
förändringsprocesser eller organisationsutredningar.

Våra socionomer och handläggare inom LSS och Äldrevård har minst fem års 
erfarenhet och erhåller ständig vidareutbildning och handledning.
Vi tecknar kollektivavtal (via Almega) och försäkringar genom Söderberg & 
Partners.

Skydd- och säkerhetsarbete
Trygghet skapas genom förebyggande säkerhetsåtgärder samt god beredskap 
och rutiner för hur organisationen hanterar hot- och riskfyllda situationer.
jung konsult och ledarskap AB arbetar även som underleverantör till före-
tagshälsovården och erbjuder:

 \ Implementering av systematiskt risk- och säkerhetsarbete.

 \ Informations- och IT-säkerhet; analys av informations- och IT-systemen 
ur ett behovs- och säkerhetsperspektiv. Analysen utgår både utifrån 
verksamhetens behov såväl som de lagar och regler som gäller för 
informations- och IT-säkerhet.

 \ Risk och säkerhetsanalyser.

 \ Planering av arbetsplatser utifrån trygghet och säkerhet.

 \ Utbildning av ledning och personal.

 \ Krisbearbetning.

 \ Medverkan vid framtagande av all sorts dokumentation och planer 
avseende risk och säkerhet.

 \ Utbildning, handledning och debreefing av Posomgrupper.

 \ Planläggning av insatser för att motverka våld i nära relationer.

 \ Planläggning av insatser för att motverka hedersrelaterat våld.

 \ Inom området it/digitalisering samarbetar vi med Johan Swärd, 
Internationell kompetens AB.

Skyddade boenden - familjehem
Helhetslösningar för individer och familjer i behov av säkra och trygga skyd-
dade boenden. Vi erbjuder även skyddade boenden / familjehem för barn 
och ungdomar i behov av särskilt skydd.
Vi kvalitetssäkrar ärendet och ansvarar utifrån avtalet, för kontakter med 
olika myndigheter.

 \ Vi hanterar kvarskrivning, skyddade uppgifter mm.

 \ All vår personal är säkerhetsklassad enligt interna system samt utbilda-
de i lågaffektivt bemötande samt MI.

 \ Vi erbjuder boendelösningar som är integrerade i lokalsamhällen över 
hela landet och vi har även tillgång till boenden utanför landet.


