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Ansokan om medel ur
kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna i ansokan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Du har ratt att begara information, utdrag, rafctelser elfer komma med invandningar. For mer information om hantering av
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr.

MSIgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Sodalpsykiatriska beroendeteamet

2 socialsekreterare

3 Case manager/ Behandlare

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Vi ar ett team p& fern personer, tre case managers och tva socialsekreterare, som arbetar med personer som har ett samtidigt missbruk och
psykiatrisk diagnos. Vi moter dagligen manniskor som kommer fran dysfunktionella familjer och har svara anknytningsproblem dar vi far
individanpassa de behandlingar och insatser de blir bevilj'ade. Dessa klienter har en mycket komplex problematik och avbryter ofta sina
vardkontakter. Enligt olika omvarldsanalyser forutspas denna malgrupp av klienter oka. Personalen i Socialpsykiatriska beroendeteamet
behover darav oka samt fordjupa sina kunskaper i KBT samt anknytningsteorier. Denna kunskapsokning kommer att gora personalen
tryggare i sin profession att skapa adekvata behandlingsupplagg. Insatsen bestar av en 2 dagars utbildning som kommer att "skraddarsys"
utifran Sodalpsykiatriska beroendeteamets specifika behov. Ansvarig over kursen ar "Sandstrom psykologi och friskvard". Utbildningen kan
kopplas till SKL:s strategi och kompetensforsorjningsmodellen ARUBA och kompetensforsorjningsplanen punkt 3.3 - attrahera men aven
behalla och utveckla medarbetare inom Vuxenenheten.

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

Oka kompetensen och utveckla personalen i teamet gallande arbetet med klienter som har komplexa vardbehov.
VI behover hitta fler och anpassade evidensbaserade metoder som vi kan anvanda oss av i motet med dessa klienter och i
behandlingsarbetet.
Detta okar chanserna for oss att uppratthalla kompetensen i teamet och behalla personalens engagemang och formaga att utveckla arbetet.

Pa lang sikt handlar del om ati hoja statusen for att arbeta med klienter som har en samsjuklighet och darmed hoja kompetensen for
medarbetare.

Del bidrar ocksa till att rekrytera personal med ratt kompetens.
Utbildningen bidrar till att att fa verktyg for battre bedomningar av insatser och ett mer varierat av behandlingsinsatser.
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En tva dagars utbildning under Hasten 2019 i samrad med kursansvarig.

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

Hasten 2019
2 dagars utbildning a 15000 exklusive moms
Resa/logi for kursledare c:a 7000
Totalt 37 000

Plan for uppfoljning

Enhetschef foljer upp i medarbetarsamtalet att medarbetaren som deltagit i utbildningen upplever att de fatt okad kompetens samt hur
medarbetare implementerar sina nya kunskaper i sitt arbete pa behandlingskonferenserna.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Underskrift av kontorschef

Ort: ^x.c^l r\:>\ ,( Datum: :̂:>r: l^
)

Namnteckning
\i

l( ' Y,

Namnfortydligbnde:

-A.v>^<^ ^c.^ M--,'
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Ansokan beviljas med hanvisning till behovet av att starka kompetensen inom psykiatri
och samsjuklighet.

Beslut

Ansokan beviljas med 37 OOOkr.

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje Datum:

Namntecknl Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
n/^ ' ;-)

Namntecki?ttig

i

Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

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

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se
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