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Ansokan om model ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna i ansokan behandlas i eniighet med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas f register inom
kommunstyrelsens kontor. Du har ratt att begara information, utdrag, rattelser eller komma med invandningar. For mer information om bantering av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/gdpr,

MSIgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Ledningsgruppen inom Arbete och Forsorjning, totalt 9 personer.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Ledningsgruppen inom Arbete och Forsorjning bestar av flera personer som ar nya i chefsuppdraget och flera som har arbetat lange som
chef. Det ar en bra sammansattning men ledningsgruppen behover fd lara kanna varandra, fS en samsyn och balans i hur man ser pS
uppdraget. Under Aret som kommer genomfors neddragningar och omorganisationer pd omridet. For att kunna mota de utmaningar som
det innebar behovs kanslan av samsyn, trygghet och oppenhet i ledningsgruppen.
Den insats som planeras ar ledningsgrupps-utveckling och chefscoachning med Psykologpartners W &W AB.

Syfte och forvantad effekt
(Forvantad effekt pa kort och lang sikt)

Syftet ar att skapa forutsattningar for ledningsgruppen att ha ett nara och transformerande ledarskap i sin chefsroll, arbeta effektivt i
ledningsgruppen och mS bra och fS de verktyg som behovs for att hantera sin egen arbetshalsa och arbetsbelastning.

PS kort sikt forvantas effekten bli att ledningsgruppen kan arbeta effektivare dd man forstAr varandras behov och forutsattningar.
PS ISng sikt forvantas effekten bli att de enskilda cheferna starks i sin ledarroll och vill stanna kvar i kommunen.
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Anstikan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

1 September till 31 december2021.

Kostnad
(Berakna total eller uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)

Internat+TPI-matning 68 000 kr + moms
tntervjuer/kartlaggning 18 900 kr + moms
Logi och mat 30 000 kr + moms

Summa 111 900 kr + moms

Plan for uppfoljning

Uppfoljning sker tillsammans pS ledningsgrupps-moten mdnadsvis och individuellt med omrSdeschefen.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Annika RSdstrom

Underskrift av kontorschef

Ort: (..I.^Af . i^]- <
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Namnteckning
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Namnfortydligafnde:
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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Ansokan beviljas med hanvisning till att yrkesgruppen chef ar prioriterad i Kompetens-
forsorjningsplanen.

Beslut

Ansokan beviljas med 112tkr for ar 2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje Datum:'•^ oW
NamntecknL Namnfortydligande:

Ola Schon
tfStadsdirektor

Underskrift HR-direktoren
Ort: Sodertalje Datum: r.^ UQ
Namntecknirtg

v~l->
NamnfortydligandeT

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Ellervia e-posttill:
kompetensfonden@sodertalie.se

Telefonnummer kontaktcenter:

08-523 010 00

Mer information finns pa
www. sodertalie.se
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