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Paragraf 6 Ärendenummer KS2022/74 

Avsättning av pengar för kompetensutvecklingsfonden 
2022 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att 200 000 kronor reserveras ut Enköpings kommuns 
reserv till förfogande för kompetensutvecklingsfonden 2022.   

Sammanfattning 
Ärendet har beretts av HR-avdelningen inom Kommunledningsförvaltningen. 
Kompetensutvecklingsfondens syfte är att främja individuell kompetensutveckling 
och intern rörlighet samt att bidra till att Enköpings kommun uppfattas vara en 
attraktiv arbetsgivare. Under 2021 reserverades 250 000 kronor varav 129 000 
kronor har använts. Det inkom under året 10 ansökningar från fyra olika 
förvaltningar där utbildningsförvaltningen har flest ansökningar, sju stycken. De två 
senaste åren inte fondens medel använts fullt ut beroende på att utbildningar inte 
erbjudits på samma sätt som innan pandemin. Mot denna bakgrund och att vi 
fortfarande är inne i pandemin så föreslås en minskning av beloppet för 
kompetensutvecklingsfonden till 200 000 kronor för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-03 

__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2022-01-03 KS2019/909 

 

  

Klicka här för att ange text. 
Jonas Ahlström 
0171-62 51 76 
hakan.sandberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Avsättning av pengar för kompetensutvecklingsfonden 
2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
200 000 kronor reserveras ur Enköpings kommuns reserv till förfogande för 
kompetensutvecklingsfonden 2022 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har beretts av HR-avdelningen inom Kommunledningsförvaltningen. 
Kompetensutvecklingsfondens syfte är att främja individuell kompetensutveckling 
och intern rörlighet samt att bidra till att Enköpings kommun uppfattas vara en 
attraktiv arbetsgivare. Under 2021 reserverades 250 000 kronor varav 129 000 
kronor har använts. Det inkom under året 10 ansökningar från fyra olika 
förvaltningar där utbildningsförvaltningen har flest ansökningar, 7 st. De två 
senaste åren inte fondens medel använts fullt ut beroende på att utbildningar inte 
erbjudits på samma sätt som innan pandemin. Mot denna bakgrund och att vi 
fortfarande är inne i pandemin så föreslås en minskning av beloppet för 
kompetensutvecklingsfonden till 200 000 kronor för 2022.  

 
 
 
 
Jonas Alström 
Tf. HR-chef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Jonas Alström 
Tf. HR-chef 
Enköpings kommun 
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