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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela följande stipendier
för kompetensutveckling;
Förskola
Ingen ansökan.
Skola
Stipendiet tilldelas:
Johanna Bolling, Carl Burström och Annette Flygt, Sanduddens skola.
Motivering:
Hjärnsmart undervisning. Ett intressant och spännande område som kan
hjälpa till att kombinera pedagogik med ny hjärnforskning för att hjälpa
fler elever att få bra förutsättningar till
lärande genom bättre lärmiljö och utvecklad undervisning efter allas
behov.
Stipendieberedning: Johannes Pålsson Produktionschef Barn- och
Utbildning och Elin Elfqvist Biträdande Chef Barn- och utbildning.
Skola
Stipendiet tilldelas:
Linda-Mari Winqvist och Sofia Karlsson Moghtadai, Träkvista skola.
Motivering:
Motiverande samtal. Ett bra komplement till CPS-arbetet som pågår i
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kommunen och förstärkning av kunskapen inom det förebyggande
elevhälsoarbetet som kan komma många elever till gagn genom coaching
och hjälp till självhjälp för att öka måluppfyllelsen hos elever med
skolsvårigheter.
Stipendieberedning: Johannes Pålsson Produktionschef Barn- och
Utbildning och Elin Elfqvist Biträdande Chef Barn- och utbildning.
Omsorgen
Stipendieberedning omsorgen har valt två stipendiater som vi föreslår får
5000 kr vardera.
Stipendiet tilldelas:
Christina Palm är anställd på Daglig verksamhet, Eken.
Motivering:
Christina tilldelas stipendiet för att tillägna sig kunskaper i lågaffektivt
bemötande och vad som orsakar och utlöser ett utåtagerande och
självskadande beteende hos målgruppen. Teori och praktiska övningar
varvas. Christina Palm arbetar i verksamhet med en målgrupp som har ett
utåtagerande och självskadande beteende. Enheten har specialiserat sig
på personer med extrem kravkänslighet. Kommer att lära sig att
förebygga och få konkreta verktyg att hantera uppkomna situationer.
Utbildningen ligger helt i linje med verksamhetsplanen för Daglig
verksamhet. Att skapa individuella handlingsplaner för målgruppen med
syfte att skapa trygghet i verksamheten.
Stipendiet tilldelas:
Anette Larsson är anställd som integrationsstödjare och utgår från
Stenhamra HVB och från årsskiftet från boendestöd.
Motivering:
Anette tilldelas stipendiet för att tillägna sig kunskaper i Motiverande
samtal. Utbildningen kommer att ske under våren 2019. Anette Larsson
arbetar med nyanlända och har uppdraget att stödja och uppmuntra till
att de bli självständiga och en del av samhället.
Genom att gå utbildningen i motiverande samtal får Anette redskap att
vägleda och motivera för att åstadkomma en förändring på ett
professionellt sätt. Det är genom att lyssna, bemöta och motivera som
Anette kan ge rätt stöd.
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Anette har ett stort engagemang
Stipendieberedning omsorgen: Åsa Fasth Produktionschef, Pirjo
Ridemalm, Torbjörn Sundström och Carina Fohlin.
Övriga verksamheter
Stipendiet tilldelas:
Anneli Kulhanek HR-enheten.
Motivering:
Sökt att gå utbildning som livsstilsrådgivare. Kommunen har de senaste
åren satsat på arbete med hälsa och arbetsmiljö för att utveckla
hälsosamma arbetsplatser. Ansökan föreslås att beviljas då den gagnar
arbetsgivarens arbete med dessa frågor och den inte nödvändigtvis skulle
bekostas av ordinarie budget.
Stipendieberedning övriga: Daniel Liljekvist Kanslichef, Christina
Thunholm HR-chef och Katinka Madsen Ekonomichef.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-29 att årligen utdela fem stipendier
á 10 000 kr för att främja kompetensutveckling bland kommunens
personal. Två stipendier tillfaller skolan, ett till förskolan, ett till
omsorgerna och ett till övriga verksamheter. Beredning av förslag görs av
chefer inom kommunens organisation. Beslut om stipendiater tas av
kommunstyrelsens arbetsutskott och stipendierna utdelas vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande HR-enheten, 2018-10-22.
Inkomna ansökningar om stipendium för kompetensutveckling.
Beslutet expedieras till
HR-enheten

Anneli Kulhanek
HR-assistent
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