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Ansokan om medel ur kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Mdlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)
Ordinart boendes resultatenhetschefer 1 st

Insats

(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: Ett antal resultatenhetschefema inom ordinart boende och bemannigsservice ar
utbildade underskoterskor utan formellkompetens inom hogskola i chef/ledarskap men har flera
arig infromellkompetens som chef/ledare. Sodertaljekommun och verksamheten for ordinart
boende/bemanningservice stravar efter att ha formellutbildning pa sina chefspositioner. Behovet
av att vidareutbilda chefer med en formellutbildning i ledarskap ar stort och tillfor att oka samt
forbattra kompetens och kvalite inom den egna organisationen och att ge chefer en mojlighet att
karriarutveckla enligt ARUBA-modellen. Historiskt har det varit svarigheter att rekrytera chefer
till ordinart boende med ratt formellkompetens och erfarenhet. I dagslaget via kompetensfonden
firms nu en mojligheten for chefema med lang informellkompetens att genom utbildningen fa en
formellkompetens via uppdragsutbildningen. Med utbildningen okar vi ett storrre kunskap och
engagemang, blir da en mer attraktiv arbetsgivare som ger chanser till att resultatenhetschefema
vill stanna och utvecklas pa sin arbetsplats tillsammans med sina medarbetare som chefinom
aldreomsorgen. Insatsen innebar att 1st. resultatenhetschefer inom Ordinart boende far genomga
uppdragsutbildningen Ledarskapsutbildning for chefer i aldreomsorgen 30 hogskolepoang,
forlagd till Ersta Skondal Bracke Hogskola. Efter genomford utbildningen ger det stod i din roll
som arbetsledare och fordjupar fragor kring vardegrund, socialratt, ledarskap och
uppfoljning/utvardering.

Syfte och forvantat effekt
(Forvantat effekt pa kort och lang sikt)
Syftet pa kort sikt ar att oka kompetensen hos chefema som leder medarbetama att utveckla sig
sjalva och verksamheten via kunskap uppfoljning och analys som hojer kvaliteten for
medarbetare som ger effekt hos brukaren. Effekten pa lang sikt ar att oka karriarvagama for
medarbetare sa att de vill stanna och utvecklas pa sin arbetsplats samt att det skapar en
attraktionsh-aft for framtida medarbetare inom ordinart boende och aldreomsorgen.

Omfattning/tid
(Planerad start och avslut)

Socialvetenskap Studietakt: 25% med start VT 2020 - HT 2021 Utbildningen genomfors i fyra
delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin.

Kostnad

(Berakna total eller uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)
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Utbildningskostnad/kursavgift per medarbetare beraknas till 65 500 fcr, 16.375 kr per termin
(fyra terminer) exkl. moms. Kostnader for kurslitteratur tillkommer. 1 x 65 500 Totalt: 65 500
fcr (exkl. moms)

Plan for uppfoljning

Lopande uppfoljning kommer att ske under utbildningstiden for att medarbetama ska ligga i fas
med utbildnings takten. Avstamning efter varje avslutad delkurs samt sammanstallning efter
varje termin om 7,5 HP. Malet ar att 90 till 100 % av deltagama ska ha genomfort utbildningen
och na kompetenskravet for Ledarskapsutbildning for chefer i aldreomsorgen

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Liselotte Ulvebring-Westin Resultatomradeschef Ordinart boende
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Bedomning
(HR-avdelningen)

Ansokan beviljas med hanvisning till att yrkesgruppen chef ar definierad som en prioriterad
grupp i Kompetensforsorjningsfonden.
Beslut

Ansokan beviljas med 65 500kr for perioden vt2020-ht2021

Datum: %e^-\]--U

Rickard Sundbom
Stadsdirektor

Johan Lefverstrom
HR-direktor
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