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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 www.sodertalie.se/adpr.

MSilgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Relationsvaldscenters medarbetare som bestar av socialsekreterare, kuratorer och en stodperson totalt 19 st.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Relationsvaldscenter (RVC) ar en sedan 2020 en utokad verksamhet som innefattar myndighet vatd, oppenvard vald, barnahus och
krisstod. Enheten riktar sig bade till valdsutsatta och valdsutovare. RVC har tidigare haft en hog personalomsattning och enheten behover
tillforas specifika kunskaper om vald och att arbeta med valdsutsatta och valdsutovare. Medarbetarna behover darav ha grundlaggande
kompetens i att samtala om vald i nara relation.
Insatsen ar en utbildning i motiverande samtal med sarskild inriktning mot vald (Ml vald, ej vanliga Ml).

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

Syftet med utbildningen Ml vald ar att medarbetarna ska ha en grundlaggande kompetens for arbetet med valdsutsatta och valdsutovare.
Arbetet kraver sarskjlda kunskaper for att uppna resultat och for att medarbetarna ska uppleva att de har ratt kvalifikationer. Pa kort sikt
forvantas personalomsattningen minska da medarbetarna far konkreta verktyg att anvanda i del dagliga arbetet. Pa lang sikt ar utbildningen
ett led i att utveckla och behalla medarbetarna i organisationen.
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Utbildningen omfattar 2 dagar och planeras att genomforas under 2020.

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

Uppskattad kostnad 30 OOOkr.

Plan for uppfoljning

Resultatenhetschef foljer i medarbetarsamtal upp om medarbetare som deltagit i utbildningen upplever att denne fatt okad grundkompetens
samt foljer personalomsattningen pa RVC varj'e manad. Brukarenkat planeras att genomforas under hosten 2020.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Annika Radstrom

Underskrift av kontorschef

Crt:
Sodertalje
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Datum:

Namnteckning

c '< {)
Namnfortydligande:

Annika Radstrom

Postadress
Sodertalje kommun
151 89Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenterfiisodertalie.s?
Webb; www.sodertalie.se

Orgnr. 212 000-0159



^| Sodertalje
Rom man

Bedomning
(HR-avdehingen)

Sida 3 av 3

Ansokan om medel ur

kompetensfbrsorjningsfonden 2018-2021

Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att syften med insatsen ar att oka grund-
kompetensen i arbetet med valdsutsatta och valdsutforare.

Beslut

Ansokan beviljas i sin helhet med 30 OOOkr for ar 2020.

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
'18/22020

Namnteckning Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

Ort
'Sodertalje

Datum:
18/22020

Namnteckning Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

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

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 01000

Mer information finns pa
www.sodertal1e.se
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