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PGi-scnuDFgiftcma i ansokan behandius i oniighet med ciatJsk'/dJ^foiordningGn. !ii!'om'!afc-on du la'nna;' iayras och beafbet-3'? . •-^cj'sEer inorn
koirsnHN'istyrelseriS konto;-. Du har ''ati art begar'a infornK-iuon, utdracj. 'atislser sliei i;omma .-ned jn'-/3ndnincia!-. F6i- me!' infom'iation om hc"i';;'er'nrj av
personuppgifrer, se ^^^_:^a.:3isii;^s'i3r.

M^lgrupp
C/erksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Resultatenhetschefer inom verksamheten for personer med funktionsnedsattning (VFF)

Insats
(Beskriv bakgrijnd och insats)

!

En kompetenshojande insats f6r de resultatenhetschefer som saknar hogskolepoang inom omradet.

Insats: Socialratt for arbetsledare, 7,5 HP. Utbildningsarrangor: Ersta Skondal Bracke hogskola
- rattssakerhet och kvalitet inom aldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsflttning

Utbildningen riktar sig till chefer som leder det dagliga arbetet i utforandet social omsorg.

Kursinnehall:

Kursens overgripande mal 3r att ge kunskap om socialratten och annan lagstiftning, rattspraxis och dess tillampning i uppdraget som
chef/arbetsledare i del dagliga arbetet inom aldreomsorg, individ och famlljeomsorg och personer med funktionsnedsattning. Den
huvudsakliga lagstiftningen ar socialtjanstlagen (SoL) och lag om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS), men aven annan
relevant lagstiftning berors. Kursen behandlar fragor om rattsakerhet J beslut och beviljade insatser, planering och genomforande av beslut,
dokumentationskrav, samband mellan rattssakerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter i ledarskapet, socialt synsatt, vardegrunder, etik
och bemotande

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

I Syftet ar att kompetenshoja resultatenhetschefer som saknar hflgskolekompetens. Insalsen syftar till ati kompetenshOja och starka
j resultatenhetscheferna i det viktiga kvalitetsarbetet.
Effekt pa kort sikt, Okad kunskap,Sodert31je ar en attraktiv arbetsgivare som ger mdjlighet till kompetensutveckling inom uppdraget.

I Pa lang sikt, okad kompetens inom omradet, fortsatta hogskolestuder och kompetenshojning av chefsgruppen,
okad kvalitet inom verksamheten.
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Soderta'je Kon'rTi^r!
151 39 Sodeit.i'je
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HOstterminen 2021

Kursen ar en webbaserad kurs som delvis bedrivs pa distans.
Kursen ges under hostterminen 2021 med tre fysiska kurstraffar.
Niva: Grundniva

Amnesomrade: Socialvetenskap
Studietakt: 25%

J

Kostnad
(Berakna total elle.'- uppdelad, tidsperiod ocl-', typ av kostnad)

18 100 kr (exkl. moms) x 5 personer + litteraturkostnader pd 10 000 kr
Total kostnad 100 500 kr

...J

Plan for uppfoljning
r

Uppfoljning kommer ati ske genom inviduella avstamningar 1 gang per manad samt j att delge ovriga kollegor pa ledningsgrupp 1 gang per
manad.

Ansvarig
(Om annan an kontorscheO

Caroline Hillstedt -1
J

Underskrift av kontorschef

|ort: ^^
_^^

Nan?nf,eckr»ng

^.6£^M^_.
"f

•\

m/::
•J

Datum: ;.^^Uc
Mamnfortydiigande

—_—^

I^^^M-y//

"ostadres?
^O<^Q'^^ ;^i;:':'T-.un
.5!- ?c 5jd€rt;i:j?

3e.?^k^<i'..:,-^-,.A
'-.':, ~'^^^^\^t-- ~-:::

r^ief'jni :,^-^~- ';L10 0^

£-post; ;,.-.•.:, ::^ ...-.'.--' ;.
Webb: •." "••..: '••" -'.''.:.-

0-gi;r. :~I-' 000-l-'c')



g Sodertalje
kommun

Bedomning
(HR-avdelningen)

Sida3av3

Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att planerad kompetenshojning avser chefer som ar ett bristyrke.

Beslut

Ansokan beviljas med 101tkr for 2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/52021

Namnteckning

n
Namnfortydligande:

01aSch6n,tfStadsdirekt6r

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/52021

Namntecknin Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-post till:
komDetensfonden@sodertalie.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information flnns pa
www.sodertal1e.se

Postadress
kommun

151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenterOsodertalfe.se
Webb: www.sodertade.se

Orgnr. 212 000-0159
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