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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela följande stipendier för
kompetensutveckling;
Förskola
Har inga sökande
Skola
Stipendiet tilldelas:
Jessica Forsström på Sandudden skola.
Motivering: Den sökande vill inom ramen för enhetens prioriterade
utvecklingsområden satsa på att öka det psykiska välbefinnandet för såväl elever som
vuxna. Detta genom att skolan genomgår utbildningar avseende ungas hälsa samt
genom hälsoinspirerade aktiviteter. Elevernas delaktighet säkerställs genom
deltagande i ett nystartat hälsoråd. Detta utvecklingsområde kan bidra till
förvaltningens arbete med att nå barn och utbildningsnämndens mål att främja
rörelse och fysisk aktivitet i alla årskurser.
Stipendieberedning: Johannes Pålsson Förvaltningschef Barn- och Utbildning och
Elin Elfqvist Biträdande Chef Barn- och utbildning.
Omsorgen
Har inga sökande
Övriga verksamheter
Stipendiet tilldelas: Tina Hennicks, Enheten för Idrottsanläggningar, Kultur och
Fritid.
Motivering: Utbildningen är förenlig med vad som ingår i verksamhetens uppdrag
och kan ge den sökande ökad kompetens i sitt dagliga jobb. Ett fördjupat samarbete
med föreningslivet är ett prioriterat mål för mandatperioden. Vi bedömer att kursen
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kan hjälpa till att stärka arbetet med att utveckla kommunens samarbete med
föreningarna ytterligare. Vi bedömer att ansökan därför ska beviljas
Stipendieberedning övriga: Daniel Liljekvist Kanslichef, Christina Thunholm HRchef 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.
Beslut om stipendiater tas av kommunstyrelsens arbetsutskott och stipendierna
utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande HR-enheten, 2020-10-15.
Inkomna ansökningar om stipendium för kompetensutveckling.

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
HR-enheten, Anneli Kulhanek HR-assistent

