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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, rattelser eller komma med invandningar. For mer information om hantering av
personuppgifter, se yLww.SQ^cjprt^lje.se/gd^r.

Mdlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Barn och Ungdom, 14 socialsekreterare

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: den 1 juli 2014 infordes krav p& behorighet for handlaggare inom socialtjansten for att fa utfora vissa uppgifter inom
socialtjanstens barn- och ungdomsvard, bland annat utredning och bedomning av behovet av insatser. Regeringen fattade i maj 2019 beslut
om en foriangning av overgangsbestammelsen. Den innebar att de socialsekreterare som anstalldes inom Barn och Ungdom fore 1 juli
2014 ar behoriga fram t o m 30 juni 2022. Ovriga socialsekreterare som anstalldes efter 1 juli 2014 ar idag inte behoriga att utreda, bedoma
och folja upp bamavards arenden.

Insatsen innebar att de som anstalldes fore 1 juli 2014 och dels de som idag ar obehoriga medarbetare som inte har svensk
socionomexamen ska erfajudas utbildning genom kurser i Socialt arbete (7,5 + 7,5 hogskolepoang, svarighetsgraden ska ha hojts stegvis)
och Psykologi (7,5 hogskolepoang). Sveriges kommuner och landsting kommer att genomfora en upphandling dar Socialkontoret kommer
att vara delaktig. Upphandlat larosate ska kunna erbjuda kurser i ovan namnda kurser. Utbildningen kan kopplas till SKL:s strategi och
kompetensforsorjningsmodellen ARUBA och kompetensforsorjningsplanen punkt 3.3 - utveckla och behalla medarbetare inom Barn och
ungdom.

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

Syftet och forvantad effekt ar att oka forutsattningarna for att verksamheten ska kunna bedrivas med hog rattssakerhet, god kvalitet, starka
barns och ungas rattigheter och varna deras behov.
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Kursstart fran och med hostterminen 2020. Kurserna kommer sedan att erbjudas lopande i fyra terminer t o m varterminen 2022.

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

Uppskattad kostnad for utbildning ar 15 000 kr/pers per 7,5 hp.
15 000 x 3 kurser a 7.5 hp = 45 000 kr. 45 000 kr x 14 personer = 630 000

Plan for uppfoljning

Lopande uppfoljning kommer att ske under utbildningstiden for att medarbetarna ska ligga i fas med utbildnings takten. Avstamning efter
varje avslutad kurs a 7,5 hogskolepoang. Malet ar att medarbetaren ska genomfora utbildningen och na kompetenskravet for att bli
behoriga att utfora uppgifter inom socialtjanstens barn- och ungdomsvard.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Annika Radstrom

Underskrift av kontorschef

Ort:

.L^., !• f-

Datum:
t ' ';; /' /

Namnteckning

.•

Namnfortydligande:

I •^;..hio
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Ansokan fOresl^s beviljas da kompetensen hos socialsekreterare inom
barn och ungdom vi behover h8ja s§ att den motsvarar inforda krav pa behorighet
for handiaggare.
Socialkontbret har ans6kt om totalt 630tkr for perioden 2020-2022. Eftersom fondens medel
Sr begransade till och med 2021 beviljas medel ftir 2020-2022. Med utgSngspunkt fr§n
angiven kostnad beviljas 473 tkr.

Beslut

Ansflkan beviljas med 473tkr far 2020-2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
SOdertaije Datum:

2020-01-15

Namntecknin Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

Crt:
Sodertalje Datum:

2020-01-15

Namntecknî

^ 3

Namnfortydligande:

Johan LefverstrOm

//

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Ellervia e-posttill: HR@sodertalie.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se
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