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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna i ansokan behandlss i enlighet: med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Du har ratt att begara information, utdrag, rattelser eller komma med invandnlngar. For mer information om bantering av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/ador.

MSIgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

gruppchefer och enhetschef

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Enskiltchefsstod.

Biblioteken i Sodertalje har under aret som gatt arbetat med den gemensamma organisatoriska och psykosociala arbetsmiljon. Som en del
av detta har arbetsgruppen arbetat med att ta fram en handlingsplan utifran det resultat som framgick i bland annat HME enkaten 2018.
En vikfig del ar att ta fram en tydlig handlingsplan for att skapa en positiv och stark organisationskultur som ar bade realistisk och stadigt
forankrad has ledning och medarbetare. For att genomfora detta kommer team utveckling ske i samarbete med upphandla
Psykologpartners.

En forutsattning for att delta ska fungera ar enskilt chefstod till ansvariga chefer kring metoden och de processer som kommer att paborjas
och aven bearbetas. Darav ar kontinueriigt stod till stod till chefer av vikt.

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

Malet med insatsen ar" att fa ihop personalen till ett team som tar gemensamt ansvar for arbetsdagen och arbetsmiljfln".
Som arbetsgivarrepresentant ser vi ocksa delta som en utveckling inom ledarskapet.
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hasten 2019 klart hasten 2020

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

totalkostnad 158 000 kr gallande Temautveckling for all personal pa biblioteken varav enskild chefsstod bestar av 20 OOOkr

Plan for uppfoljning

uppfoljning kommer att ske i samrad med psykologpartners samt vi HME enkat och enskilda medarbetarsamtal.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Helena Gomer
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Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att syftet med insatsen ar att ge
befintlig chef goda forutsattningar att lyckas i sitt uppdrag.

Beslut

Ansokan beviljas med 20tkr for 2020.
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Underskrift HR-direktoren
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Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-post till: HR@sodertal1e.se

Telefonnummer kontaktcenter:

08-523 010 00

Mer information finns pa
www, soderta lie, se
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