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Person uppgifterna i ansokan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du tamnar 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 www.sodertalie.se/adpr.

MSlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Socialkontoret, Barn och ungdom, myndighet barn och placeringsenheten.
20 socialsekreterare.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Bakgrund: tidigare har oppenvardens personal varit utredande socialsekreterare behjalpliga med att gora fordjupade barnavardsutredningar
med fokus pa anknytning och omsorgsformaga. Da oppenvardens resurser i forsta hand ska anvandas till behandlingsinsatser kommer
fordjupade utredningar att goras av utredande socialsekreterare pa myndighet barn eller placeringsenheten. En verksam behandling
grundar sig i en val genomford utredning. Da socionomutbildningen ar en generalistutbildning ger den inte kompetens att indentifiera och
bedoma anknytnings- och omsorgsbrister. Socialsekreterarnas kompetens inom omradet behover kompletteras for att de ska kunna fullgora
sitt utredningsuppdrag och kunna genomfora sociala barnavardsutredningar med inriktning pa anknytningens betydelse och
omsorgssviktens konsekvenser for barns psyksodala utveckling.

Insatsen omfattar fern heldagars utbildning, en gang per manad, i anknytnings och omsorgssvikt med mellanliggande gruppdiskussioner.
Foreslagen utbildningsleverantor: Konsultfirman Karin Lunden.

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

Syftet med utbildningen ar att socialsekreterare ska kunna genomfora alia olika delar i en social barnvardsutredning, aven da det handlar
om fordjupade utredningar kring foraldrars formaga till anknytning och omsorgssvikt has foraldrar.

Forvantad effekt pa kort sikt: Socialsekreterare far nodvandig kompetens att fullgora sociala barnvardsutredningar som inriktas pa
anknytning och omsorgssvikt.

Forvantad effekt pa lang sikt: Socialsekreterare far mojlighet att utvecklas i yrkesroll och stannar darfor kvar inom Barn och ungdom. Pa
lang sikt far barn och ungdom medarbetare som kanner att de har kunskap i samtliga moment i deras arbete vilket skapar trygghet och kan
bidra till att personalen stannar kvar och mar bra.
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Planerat genomforande under hasten 2021 .

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

Utbildningen:100000kr.
Kurslitteratur: 50 OOOkr (20 deltagare, fern bocker a 500kr).
Total kostnad: 150 000 kr

Plan for uppfoljning

Resultatenhetschef foljer upp att socialsekreterare som deltar i kursen tenterar och erhaller ett kursintyg.
Resultatenhetschef sakerstaller att socialsekreterare som genomfort utbildningen far mojlighet att praktisera sina kunskaper och genomfora
omsorgsutredningar vid behov.
Resultatenhetschef sammanstaller statistik over antal genomforda omsorgsutredningar.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Resultatomradeschef Victoria Larsson

Underskrift av kontorschef

Ort: Datum::(9~yii-c9L&
/]Nam^teckning

|c^-^f l/^-
Namnfortydligande:

^kA <v^
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Beslut

Underskrift stadsdirektoren

Crt: Datum:

Namnteckning Namnfortydligande:

Underskrift HR-direktoren

Ort: Datum:

Namnteckning Namnfortydligande:

BIanketten 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.sodertalje.se
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Ansökan beviljas med 150tkr för år 2021.

Södertälje 12 mars 2021

Ola Schön tf Stadsdirektör

 /tf Stadsdirektör

Södertälje 12 mars 2021

Johan Lefverström

Ansökan föreslås beviljas med hänvisning till att insatsen bidrar till att utveckla och
behålla socialsekreterare.




