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Personuppgifterna i an-^dkan befiandias i eniighet med dataskyddsfoi'oi-dningen. Informat-ion dD famngr iagi-as och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Du har ratt 3tt: begara infonnation, utdrag; i-Eittelser eiler koinma med invandningar. For mer information orn hantering av
personiippgifter, se ^,?£,K,Laiial}^LlLaii..;.

MSlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

56 chefer som har ansvar for personal, ekonomi och verksamhetsutveckling inom Omsorgskontorets verksamheter.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Ledarskapet i sig ar en kompetens som maste underhallas, utvecklas och fornyas. Vad gor en person till en bra ledare?
De utvecklingsinsatser som betraktas som de mest framgangsrika tar sin utgangspunkt i att medvetandegora och utveckla det personliga
och det situationsanpassade ledarskapet. Att utveckla sitt ledarskap handlarom att utveckla forstaelse och insikt snarare Sn om att utveckla
olika tekniker. Planerad insats ar att utveckla det personliga, direkta och strategiska ledarskapet. Ett ledarskap som praglas av vardegrund,
Krav o Forvantningar samt Transformerande ledarskap som genererar ett tillitsbaserat ledarskap.

Programmets teoretiska bas aterfinns i aktuell forskning knng svenska kommuners framtida utmaningar, modem evidensbaserad
ledarskapsteori (FRLM) och modem inlamingspsykologi (OBM).

Upplagget ar baserat pa 4 dagar i 3 moduler (2+1 + 1). Vid forsta modulen delas deltagarna in i max-mixade par (lar-par). Dessa par
genomfora traffar mellan modulerna och stottar och coachar sedan varandra genom hela utbildningen. Genom detta upplagg underiattas
chefemas natverksbyggande samtidigt som ny kunskap lattare befasts.
Programmet bygger pa metoder som grundar sig i modern forskning vad galler inlarning och fardighetsutveckling samt hur delta far basta

] effekt i organisationen over tid.

[ Efter genomfort program har deltagarna:
11. Utvecklat sitt personliga ledarskap, fatt insikt om saval egna drivkrafter som styrkor och svagheter och skapat strategier for att arbeta
vidare med dessa pa egen hand.
2. Fatt teoretisk kunskap om och praktiska fardigheter i hur man skapar effektiva grupper och team dar klimatet kannetecknas av tillit och
en hog psykologisk trygghet.
13. Okat sin sjatvinsikt och sjSlvkannedom samt lart sig identifiera och uppmarksamma egna undvikanden
14. Okat form^gan till perspektivtagande och komplexitetsmedvetenhet; att kunna se helheten och samtidigt axla sin chefsroll fullt ut i syfte
[ att starka det interna samspelet i kommunen.
15. Byggt natverk inom kommunen (bade intema och externa relationer) fatt med sig modeller for samverkan mellan stupror .

Syfte och forvantad effekt
(Forvantad effekt p& kort och lang sikt)

Syftet Sr att starka kommunens chefer i sitt ledarskap genom att skapa en gemensam ledarskapsplattform och i forlangningen bidra till
utvecklingen av attraktivitet, motiverade medarbetare, god arbetsmiljo och kvalitet i verksamheterna.
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4 dagars utbildning under 2021 .

Kostnad
(Berakna totai slier uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)

Total kostnad 534 OOOkr.

Plan for uppfoljning

Under utbildningen kommer samtliga kursdeltagare genomfora feedbackenkaten Lead Forward (LF), framtagen av Stefan Sodertjall vid
Ledarskapscentrum. Enkaten bygger belt pa FRLM och mater beteenden pa tre olika skalor: Avvikelsebaserat Ledarskap, Villkorligt
Belonande Ledarskap (Transaktionellt) och Transformerande Ledarskap, dvs det som ar Sodertalje Kommuns ledaskapsmodell.
Genom denna kartlaggning far deltagarna en nulagesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Matningen sker efter modul
1 och utgor sedan basen for varje deltagares individuella utvecklingsplan.

Den individuella utvecklingsplanen ar en del i uppfoljningen tillsammans overordnad chef.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Underskrift av kontorschef

06^^
^\ ! Datum: 11C322-

Namnteckning I Namnfortydligande:

%N^^( ^ni\ (^ric^^!
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Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att yrkesgruppen chef ar prioriterad i Kompetensforsorjningsplanen.

Beslut

Ansokan beviljas med 534tkr for ar 2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Datum:^/oc^
Namntecknin^ Namnfortydligande:

Ola Schon tf Stadsdirektor

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:3c<^/ ^)t-c
Namnteckning ( '

^
1

Namnfortydligande:

'Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-posttill:
kompetensfonden@sodertalie.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se

Postadress
Sodertalje kommun
151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenterOsodertalie.se
Webb: www.sodertalie.se
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