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Ansokan om medel ur kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

M^lgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Myndigheten for aldre och personer med funktionsnedsattnings ledningsgrupp, dar
myndighetschefoch tre resultatenhetschefer ingar.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: Forandring i verksamheter och organisationer har blivit vardag. Den tekniska och
ekonomiska utvecklingen i kombination med accelererande omvarldsbehov staller stora krav pa
anpassning och ett genomtankt ledarskap. I forandring uppstar ofta nya processer och
reaktioner. Manga forsok till utveckling gar i stopet pa grund av brister i ledning som bidrar till
oengagerade medarbetare. Att driva igenom ett forandringsarbete kraver en effektiv ledning
som arbetar med forankring, forberedelse och insikt. Myndigheten for aldre och personer med
funktionsnedsattning (MAF) som organisation utvecklas kontinuerligt for att mota dagens och
framtidens utmaningar och forvantningar. Som chefinom MAF hanterar vi varje dag stora och
sma forandringar och forbattringar. For att vi ska lyckas med vart uppdrag som ledningsgrupp,
behover vi fa medarbetarna engagerade och fa dem att forsta vinstema med forandringar och
forbattringar. Ledningsgruppen har under senaste aret arbetat med grunderna for god
arbetsmiljo for medarbetama t ex fortydligat uppdrag och for/antningar samt struktur kring
aktivt medarbetarskap. Nu behover vi ytterligare utvecklas som ledningsgrupp och som enskilda
ledare for att battre kunna stodja medarbetamas behov. Vi onskar darfor ansoka om medel for
ledarskapsutveckling som kan leda till okad motivation, arbetsengagemang och medarbetares
upplevelse av det kollektiva engagemanget. Insatsen bestar av ett samlat utbildningspaket som
fordjupar sig i de hinder som idag fimis i det nuvarande ledarskapet.

Syfte och forvantat effekt
(Forvantat effekt pa kort och lang sikt)

Den forvantade effekten pa kort sikt ar att utveckla formagan hos chefema att engagera och
motivera medarbetare till goda resultat utifran framtidens krav. Den forvantade effekten pa lang
sikt ar att den okade kompetensen bidrar till ett ledarskap som genererar engagerade och
motiverade medarbetare som ar trygga i sin kompetens, sin roll och i sitt uppdrag och som
presterar utifran forvantade resultat utifran framtidens krav. Den forvantade effekten ar aven att
personalomsattningen pa lang sikt minskar, vilket ger en mer stabil grund for nodvandiga
forbattringar och forandringar i verksamheten.

Omfattning/tid
(Planerad start och avslut)

Uppskattningsvis tva dagars utbildning under hasten 2019 och tva dagars utbildning under
varen 2020 gallande forandringsarbete for chefer inom MAP utfort av upphandlad konsult.
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Kostnad

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

Total kostnad: 40 000 kr

Plan for uppfoljning

En utvardering kommer att goras i direkt anslutning till utbildningstillfallena. Dessutom foljs
medarbetarengagemanget i den arliga HME uppfoljningen dar vi stravar efter att for varje ar oka
resultatet samt uppfoljning av MAF:s ledningspolicy tva ganger om aret under tre ar genom en
verksamhetseiikat som foljer hur medarbetama upplever att ledningspolicyn efterlevs.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Pemilla Andreason

Underskrift av kontorschef

Namn:
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Signatur:/ ./

Datum:
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Bedomning
(HR-avdelningen)

Ansokan tillstyrks med hanvisning till inriktningen i kompetensforsorjningsplanen att
utveckla och behalla chefer.

Beslut

Ansokan beviljas.

Datum: t^^ ^ -f0 -<7^

Rickard Sundbom
Stadsdirektor
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Johan Lefverstrom
HR-direktor
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