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Personuppgiftema i ansokan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas J register inom
kommunstyrefsens kontor. Du har ratt att begara information, utdrag/ rattelser eller komma med invandningar. For mer information om hantering av
personuppgifter, se www_,^o_dl.ert:^lie.s_e/odDr.

MSIgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Placeringsenhetens familjehemsvSrd genom direkt utbildningsdeltagande for 1 familjehemssekreterare och 1 socialsekreterare. Forelasning
for hela placeringsenheten och samtliga (33 familjehems- och socialsekreterare) kommer att ta del av den kompetens och modell som
utbildnjngen galler, MAFI, indirekt.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: Inom familjehemsvarden arbetar man med att stotta nya och erfarna familjehem med att kunna ta hand om andras barn.
Familjehem mdste kunna ta hand am barnet bade fysiskt och psykiskt. Orsakerna till att barn blir familjehemsplacerade ar ofta en star
problematik i ursprungsfamiljen. Det stalller hoga krav pa familjehemsforaldrarnas formdga att bemota, knyta an till och trygga dessa barn.
Det ar socialsekreterarens och familjehemssekreterarens uppgift att forbereda, stotta och handleda familjehem infor dessa utmaningar och
nar svSrigheter och kriser uppstSr. Flertalet av barnen har en ambivalent eller desorienterad anknytning vilket gor att det ar mycket viktigt
med kompetens gallande anknytning och kunna formedla denna till familjehemmen. Om familjehemmen inte far tillrackligt med stod och
handledning kan det leda till sammanbrott. Delta innebar att man inom familjehemsvdrden i stallet for att arbeta enligt uppdrag fSr lagga
mycket av tiden pS alt soka nya familjehem och omplacera barn. Minga socionomer har sokt sig till familjehemsv^rden for att hjalpa barn
och familjer pd ling sikt och for att ft mojlighet att kunna arbeta med relationer mer ISngsiktigt i stallet for akut och kortsiktigt. Da
yrkesuppdraget inom familjehemsvarden ar komplext och kravande m^ste den generella socionomutbildningen kompletteras for att
familjehemssekreterare och socialsekreterare ska kunna fullgora sitt uppdrag gentemot familjehem och placerade barn. Otillracklig
kompetens riskerar att bidra till oonskad personalomsattning.

Flertalet kommuner och stadsdelar harokat kompetensen inom familjehemsvSrden genom att utbilda personal gallande anknytning och
flera har utbildat och borj'at arbeta enligt denna modell MAFI (Mikro Analys och Familje Intervention) som ar en kombination av Marte Meo
(filmning) och en familjesystennisk modell, LTP (Lausanne Triad Play) dvs man filmar familjesituationer for att analysera kommunikation,
strategier och roller. Rinkeby/Kista har sedan 2013 arbetat enligt MAFI och implementerat delta att galla som regel vid placering i
familjehem. Rinkeby/Kista hade (2020 01-13, Birgitta Andersson MAFI-terapeut) endast sammanbrott vid 5 av 60 placerade barn, farre an i
Sodertalje. Placeringsenheten i Sodertalje saknar utbildning och verktyg for att oka anknytningen och minska risken for sammanbrott
inledningsvis i familjehemsplaceringar. Forskningen visar att monster i familjesamspel skapas de forsta 100 dagarna i en familj och de
forblir stabila under uppvaxten. Att utbilda och kunna arbeta enligt MAFI vid placering skulle sannolikt leda till farre sammanbrott, fler
langsiktiga placeringar och en mer tilifredsstallande arbetssituation och minskad personalomsattning for familjehems- och socialsekreterare
inom familjehemsv^rden.

Insats: Att utbilda en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, i MAFI. De utbildade avlastar och stottar ovriga kollegor efter
avslutad utbildning. I insatsen ingar aven en forelasning till samtliga medarbetare pa placeringsenheten for okad kompetens.

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

Syfte pS kort sikt: okad kompetens om anknytning, modell for att arbeta med att barnen skall knyta an i familjehemmen och genom det en
kompetensokning, avlastning och stottning av all befintlig personal i deras arbete med familjerna och barnen.

Syfte pa lang sikt: okad stolthet och trygghet i yrkesrollen for familjehemssekreterare och socialsekreterare inom familjehemsvarden som
genererar att medarbetarna upplever tillfredsstallelse och arbetsgladje, okad kvalitet och att medarbetarna fortsatter utvecklas i yrket samt
kanner att de lyckas i sitt uppdrag. Minskad personalomsattning inom familjehemsvarden.
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Omfattning: Utbildning bestaende av analys av filmer, genomgang och handledning med kompletterande teoretiska kopplingar
Varje kursdeltagare ska filma en "normal"-familj och sedan tva olika familjehem. Varje familjehem filmas tre gSnger och med Sterlamningar
efter varje film som ocksii filmas. Delta ar ett minimikrav. Analys och handledning p& 1 normalfilm och 6 filmer och 6 Steriamningar
Genomforande: Hasten 2021

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

Kostnad for utbildning: 62 400kr.
Teoridag for samtliga medarbetare inom placeringsenheten: 12 OOOkr.
Examination: 6 OOOkr.
Litteratur: 200kr

Total kostnad: 80 600kr

Plan for uppfoljning

Rech kommer ati folja upp att de medarbetare som genomfort utbildningen far mojljghet att anvanda den i praktiken.

Uppfoljning genom enkat till familjehem hur de upplever stodet frdn familjehemsv^rden.
HME-enkaten.

Regelbunden uppfoijning gallande antal sammanbrott.

Uppfoljning av personalomsattning och sjukfranvaro inom familjehemsvarden.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Victoria Larsson, resultatomradeschef

Underskrift av kontorschef

Ort:
.1 /;.

(

Datum:: ;5/^ ^ I
Namnteckning

II
Namnfortydligande:
A
/ (/ .'.^..-
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Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till skrivningen i Kompetensforsorjningsplanen om att utveckla kompetens som bidrar till en
effektiv samhallsservice.

Beslut

Ansokan beviljas med 81tkr for 2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Datum:

21/52021

Namnteckning Namnfortydligande;

Ola Schon tf Stadsdirektor

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:

21/52021

Namntei ling

u

Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

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

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertalie.se
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