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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna i ansokan behandias i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du tamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Du bar ratt att begara information, utdrag, rattelser eller komma med invandningar. For mer information om hantering av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/adpr.

MSlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Ledningsgruppen inom Barn och Ungdom, nio enhetschefer och omradeschef. Totalt 10.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Vi har haft en omsattning av resultatenhetschefer det senaste aret, vi har genomgatt en omorgansiation och andrat bemningsplanen for
omradet. Vi behover starka samarbetet i ledningsgruppen och oka chefemas kompetens kring sin egen arbetshalsa for att kunna utova ett
hallbart nara ledarskap och fa de verktyg som kravs for att hantera den arbetsbelastning som finns. Insats som planeras ar
ledningsgruppsutveckling och chefscoachning med avtald utbildare Psykologpartners W & W AB. Enligt den strategi och insats som
beskrivs i kompetensforsorjningplanen for chefer skulle en insats som denna bidra till goda villkor och goda forutsattningar for att lyckas i sitt
chefsuppdrag

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

Pa kort sikt ge ledningsgruppen verktyg till att utveckla sitt tranformerande ledarskap. Pa lang sikt ge chefer mojlighet att utvecklas och
starkas i sin roll som chef vilket innebar attvi behaller chefer inom kommunen. Vi okar arbetsgladjen och blir en attraktivare arbetsgivare.
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2020-09-01-2021-12-31

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

Heldag uppstart + TPI matning 34 000 kr + moms
Internal 40 000 kr + moms
Intervjuer/kartlaggning 12 600 kr + moms
Ledarutveckling/handledning 144 000 kr + moms

Summa 230 600 kr (pris enligt offert fran psykologpartners)

Plan for uppfoljning

Uppfoljning sker pa ledningsgrupp manadsvis vad galler grupprocessen. Individuella samtal med resultatenhetschef varje manad for att
sakerstalla att verktyg de fatt till sig anvands. Vardera chefs uppfattning om grupprocessen foljs aven upp enskilt.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Underskrift av kontorschef

Ort:
Sodertalje

Datum:

2020-03-27

Namnteckning

»\ \
Namnfortydligande:

Annika Radstrom
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Ansokan beviljas med hanvisning till att yrkesgruppen chef ar definierad som en
prioriterad grupp i Kompetensforsorjningsplanen.

Beslut

Ansokan beviljas med 231 tkr for perioden sept 2020- dec 2021 .

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje

^

Datum: 2020-05-05

Namnte' Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

C-7
Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje Datum^2020-05-05

Namnteckning

^

Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-post till:
kompetensfonden@sodertalje.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se
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