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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Pe.''sonuppgtfterna i anstikan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyreisens kontor. Du har ratt ati: begara infornnation, utdrag, rattelser eller komma med invandningar. For mer information om hantering av
person uppgifter, se www,SQ(?ectall?.5e/3Clfir.

MSIgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

1 resultatenhetschef inom verksamheten for personer med funktionsnedsattning (VFF)

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

En kompentenshojande insats for resultatenhetschef som saknar utbildning inom omradet LSS.

lnsats:H6gskoleutbildnin9 i LSS, Lagen om stod och service till vissa funktionshindrade 7,5 hp

Utbildningen riktar sig till chefer som leder det dagliga arbetet inom funkttonsnedsattningsomradet som behover fordjupa sin kunskap om
LSS.

Kursinnehall:

Kursdeltagarna skall efter genomgangen kurs ha fatt fordjupade kunskaper om:
- Funktionsnedsattas rattigheter enligt Lag (1993:387) om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- forvaltningsralt,
- sekretesslagstiftning,
- anmalningsplikt,
- kvalitetssakring och dokumentation,
- otika forekommande funktionshinder,
- samtalsmetodik och ett lagaffektivt bemotande,
- Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

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

Syftet 3r att kompetenshoja resultatenhetschefer som saknar adekvat hogskolekompetens. Insatsen syftar till att kompetenshoja och starka
resultatenhetscheferna i det viktiga kvalitetsarbetet.
Effekt pa kort sikt, okad kunskap.Sodertalje ar en attraktiv arbetsgivare som ger mojlighet till kompetensutveckling inom uppdraget.
Pa lang sikt, Okad kompetens inom omradet och kompetenshojning av chefegruppen och okad kavlitet inom verksamheten.
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Kursen har 7 kurstillfallen under hasten 2021
6 och 7 September
4 och 5 oktober
1, 2 och 3 november

Antal HP: 7.5
Amnesomrade: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-09-06
Sista ansokningsdag: 2021-06-11

Kostnad
(Berakna total eller uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)

18 100 kr (exkl. moms) + Litteraturkostnader. Total summa: 21 000 kr

Plan for uppfoljning

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

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Marina Aberg-Carlsson

Underskrift av kontorschef

Ort:

^^r^fj^ Datum: .") ...
.---!0^..1L

Namnteckrung

^^t^^^clf/^j :^
-1—^

Namnfortydligande:

Kz'in'i\ ^o^y^
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Ansokan beviljas med hanvisning till att planerad insats ar kompetenshojande for chef som ar ett bristyrke.

Beslut

Ansokan beviljas med 21tkr.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/52021

Namnteckning Namnfortydligande:

Ola Schon, tf Stadsdirektor

<^^

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/5 2021

Namntecknin Namnfortydligande;

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

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

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www .sgderta Ije. se
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