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Dokumentet ersätter: Botkyrkas kompetensfond – riktlinjer DnrKS/2011:141
Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi- och verksamhetsstyrning
För revidering av dokumentet ansvarar: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
För uppföljning av dokumentet ansvarar: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Relaterade dokument: Anvisning som tas fram av utskottet Botkyrka som organisation

Inledning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att avsätta 50 miljoner kronor av
2010 års resultat till en kompetensfond. I årsredovisningen 2017 uppgår
fonden till 28,4 miljoner kronor.
Syfte

Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av
kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling
av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas
ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal.
Fondens status

Fonden utgöra en del av kommunens egna kapital som är avsatt för det angivna ändamålet. Utdelningarna från fonden belastar respektive års resultat
men avräknas därefter i balanskravsutredningen.
Avsättning till fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt resultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor.
Fondens redovisning

I kommunens årsredovisning redovisas fondens intäkter, utbetalningar samt
aktuella behållning.
Utdelning av medel från fonden

Från fonden kan utdelas högst 10 miljoner kronor under ett år. Fondens nettobehållning får dock inte understiga 20 miljoner kronor.
Anvisning för ansökan

Utskottet Botkyrka som organisation tar fram en anvisning som bland annat
beskriver principer för hur nämnderna kan ansöka medel ur fonden.
Beslut om utdelning

Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får
delas ut från fonden för nästkommande år.
(Exempel: i april 2019 beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om årsredovisning 2018, utdelningen från fonden för år 2020).

Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för
kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år.
(Exempel: hösten 2019 beslutar utskottet fördelning till nämnderna för 2020).

