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Persont!j.)p9!iterna ; ansokan behand'as i eniighet mod c!at:?sf<ydd';!"ci-ordn'ngen. Information du lainncir lagras och beyrbetas ; register inon]
kui-ninun<?l:yrelsens kuntor. Du bar ratt att; oegara ini'armaUun, utdi-dg, ryttelser eller komma rned invandiiingar. For rner infomi<)Eion om hantering av
pe'sonuppglrter. se

M^lgrupp
(Verksarnhet, yrkesgrupp, antai medarbetare)

32 LSS handlaggare inom Myndigheten for personer med funktionsnedsattning.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Myndighetens brukare som soker LSS insatser har stora neuropsykiatriska funktionsnedsattningar och oftast kommer fran olika sociala
miljoer I samhallet, vjlket innebar att LSS handlaggare behover vara rustad for manga olika situationer. I kontakten med LSS handlaggaren
vjsar brukaren inte alltfor sallan ett aggressivt bemotande. Orsaken till det ar brukarens funktionsnedsaitning forenad med ett eventuellt
negativ beslut (avslag pa den sokta insatsen).

Det finns ett behov av kunskap am hur man kan dampa aggressivt beteende vid olika former av kontakt. Insatsen bestar av utbildning i lag
affektivt bemotande. Utbildningen, utford av Durewall institutet, ger kunskaper i vilka mekanismer som utloser en hotfuli eller valdsam
situation, samt hur man med hjalp av kroppssprak, forhallningssatt och bemotande kan undvika och bemota hotfulla beteenden. Fokus

[ ligger pa att forebygga att situationen uppstdr. Verbal konflikfhantering for att trappa ned en obehaglig situation ar ett av manga verktyg som
I kursdeltagarna far med sig.
!
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Syfte och forvantad effekt
(Forvantad effekt pa kort och lang 5ikt)

Syftet pS kort sikt ar att LSS handlSggarna far utokad kunskap om i vilka mekanismer som utloser en vSldsam eller hotfull situation och hur
man med ratt bemotande kan forebygga och darmed undvika hotfulla situationer. LSS handlaggarna far ocksa lara sig hur man kan skydda
sig sjalv utan att skada eller kranka brukare. Pa lang sikt bidrar utbiidningen till att en hogre andel handlaggare vill stanna och utvecklas pa
sin arbetsplats.
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Postadress

Soder[ai]5 ko'r-;n-;un
15' 39 SSderta'je

Besoksadress
Ccimo'jsgs'can 26

Teleron: 1S-523 010 00
E-post; .,' /...-,
Webb:

Orgnr. 212 OOU-OlSq
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Kostnad
(Berakna tota! eller uppdelad, tidsperiod och fcyp av kostnad)

Webkurs kostnad for 32 medarbetare beraknas:
32 medarbetare x 730 kr ex moms/licens = 23 360 kr

Plan for uppfoljning

Avstamning efter avslutad webkurs med utvarderingen. Alia LSS handlaggare ska genomga webkursen.
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Ansvarig
(Qm annan an kontorschef;

! Mariola Mularczyk, resultatenhetschef MAF

Underskrift av kontorschef
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postadress
S^^'^^f i<0^inun
51 Sa Sode-ca;)2

Sasoksadrass
C^n'ou^y^tan ?-:,

Telsfon: 03-523 010 O'J
5-post'
Webb:

Orgiir 212 00u-015"
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Anoskan foreslas beviljas med hanvisning till att Psykiatri ar ett omrade dar behovet av kompetensutveckling ar start.

Beslut

Ansokan beviljas med 24tkr for 2021

Underskrift stadsdirektoren

Crt:
Sodertalje

Datum:
21/5 2021

Namntecknin
•^

Namnfortydligande:

01aSch6n,tfStadsdirekt6r

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/52021

Namnteckr^ng Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:
Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-posttill:
kompetensfonden @soc|erta lje.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se

Postadress
Sodertalje kommun
151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalie.se
Webb: www.sodertalie.se

Orgnr. 212 000-0159
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