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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna I ansokan behandfas i enlighet med dataskyddsfdrordningen. Information du iamnar lagras och bearbetas i 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.sodertalie.se/ador.

Mdlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

8 familjehemssekreterare/familjebehandlare, Forebyggande enheten och Placeringsenheten, Barn och ungdom.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: Det flnns ett behov av att kvalitetssakra arbetssatt som Ran ge stod tidigare till familjer och pa sa salt ge en effektivare
samhallsservice. Behovet finns att personal gar utbildning i att halla i gruppverksamhet for att gora delta med god kvalitet samt for att
utveckla och behalla medarbetare pa barn och ungdom, vilket tigger i linje med kompetensforsorjningsplanen.

Insatsen bestar av att 8 familjehemsekreterare/familjebehandlare pa arbetstid far utbildning i gruppverksamhet for bade barn och foraldrar.

Insatsen bestar i att personalen gar utbildning i att halla foraldragrupperna Alia barn i centrum (ABC), Barn i Foraldrars fokus (BIFF) samt
Komet i tva varianter (foraldrar med barn 3-11 och foraldrar med barn 12-18). Utbildningarna syftar till att personalen ska kunna halla dessa
foraldragrupper som i sin tur syftar till att starka relationer mellan barn-foralder samt minska konflikter dem emellan. Fokus ligger pa
anknytning. samspel och granssattning, vilket kommer utveckla och hoja personalens kompetens. Vidare bestar insatsen aven av utbildning
av egna instruktorer i Komet for att pa sikt kunna kompetensutveckla ytterligare personal samt att ha storre mojlighet att behalla befintlig
personal.

Insatsen bestar ocksa i att personal gar utbildning pa arbetstid i att halla barngrupper/stodgrupper med samma syfte som
foraldragrupperna. Barngrupperna syftar dock aven till alt ge barn en storre forstaelse och satt att forhalla sig till sin situation med en
foralder som exempelvis missbrukar. Vidare utvecklas personalen aven inom dessa omraden och ger personalen en hogre kompetens.

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

Syftet med insatsen ar att personalen pa bade kort och lang sikt ska kunna genomfora sitt uppdrag och det med god kvalitet. Vidare ar en
fon/antad effekt att insatsen ska bidra till kompetensforsorjningen som beskrivs i punkt 3.3 i kommunens kompetensforsorjningsplan och ar
ett satt att utveckla och behalla personalen. Insatsen forvantas ocksa enligt punkt 4,1 bidra till att man kan anvanda kompetens ratt och
aven ge en sa effektiv samhallsservice som mojligt. Syftet med insatserna ar i start att barn och ungdom ska kunna ge en mer effektiv
samhallsservice och genom gruppverksamheten kunna na tier medborgare med mindre medel och innan problem vaxt sig stora och
kostsamma behandlingar behovs. For att kunna gora detta sa finns ett behov av att kvalitetssakra de metoder som anvands och ansokan
vilar pa en kartlaggning av forskningslaget om vilka metoder som visats sig verksamma.
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Utbildningarna kommerattgenomforas 2020-2021.

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

ABC - Kostnad: 50 000
Komet 3-11 samt 12-18 - Kostnad: 240 000, instruktorsutbildning 36 000 kr
BIFF-Kostnad: 13250 kr
Basutbildning i stodgrupper. Kostnad: 32500 kr
Litteraturinkop till personalgrupp, beraknad kostnad om 5000kr.
Totalkostnad: 376 750 kr

Plan for uppfoljning

Nar gruppledare anstallts i borjan av 2020 ansvarar denne for att planera, fordeta och anmala personalen till utbildningarna, Detta sker
beroende pa familjebehandlarnas forkunskaper/tidigare utbildningar.

Uppfoljning sker tillsammans med resultatenhetschef under varen 2020, exakta datum for detta fastslas nar personalen anstallts och man
vet nar gruppen paborjar sina tjanster i den nya verksamheten. Lopande uppfoljning sker och ansvar for bevakning av utbildningsdatum
ligger pa gruppledare. Da manga av utbildningsplatser kommer ut terminsvis sker sarskilda uppfoljningstillfallen vid borjan och slut av varje
termin.

Uppfoljning av mojlighet att utbilda egen instruktor for Komet foljs upp av gruppledare samt resultatenhetscheferna pa Forebyggande
enheten samt Placeringsenheten da detta beror bada enheternas mojligheter att behalla personal och till fortsatt kompetensutveckling i
arbetsgrupperna.

Ledningsgruppen pa barn och ungdom kommer ocksa lopande folja upp arbetet.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Underskrift av kontorschef

Ort: <-'^ ,
Sodertalje -~^>C ^-( .!'/'> ('

Datum:
-,/)
4 ^.f.

Namnteckning

c
\

Y I •
Namnfortydl^gande:

Annika Radsrom

Postadress

Sodertalje kommun
151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Tetefon; 08-523 010 00

E-post: kontaktcen fcer@sodert3lje.se
Webb: www.sodertalie.sij
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Ansokan beviljas med hanvisning till att insatsema bidrar till att utveckla och behalla
kompetent personal.

Beslut

Ansokan beviljas i sin helhet med 376 750 kroner for perioden 2020-2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje Datum: 13/22020

Namn ng Namnfortydtigande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

Ort: Sodertalje Datum:18/22020

Namnteckni Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Eller via e-posttill: HR@sodertalie.se

Telefonnummer kontaktcenter:

08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se
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