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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 hanterlng av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/adpr.

MSlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

SocialkontoreWuxenenheten/Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten (SPR).

24 rehabiliteringsassistenter inom boendestod for personer med allvarlig psykisk ohalsa.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Psykisk ohalsa i samhallet okar. Komplexiteten i de arenden som SPR far okar; den enskilde saknar i princip alltid egen forsorjning, hen har
hamnat i en svar ekonomisk situation vilket kan leda till vrakning/hot om vrakning och hen har manga ganger ingen kontakt med
specialistpsykiatri. De allra fiesta har behov av stod i samband med vard- och myndighetskontakter.
SPR arbetar med kommunmedborgare 20-65 ar. Manga av dem har underariga barn. Malet med uppdragen ar att den enskilde ska leva ett
sa sjalvstandigt liv som mojligt och detta staller hoga krav pa rehabiliteringsassistenten. Stodet ges i den enskildes hem saval som ute i
samhallet.

Idag arbetar SPR inte utifran evidensbaserad metod men behovet av det ar tydligt.

Positivt Beteendestod (PBS) ar en evidensbaserad metod som handlar om att paverka viktiga beteenden i manniskors naturiiga miljoer.
Metoden syftar till att forsta och paverka manniskors beteenden for att uppna okad livskvalitet. Insatsen innebar tva heldagars utbildning i
metoden inlarningstekniker som enligt forskning visat sig fungera for att lara, starka och utvidga repertoar av adaptiva beteenden samt
miljoforandringar som kan goras for att Qka sannolikhet for att individen ska anvanda beteenden. Metoden ar framtagen speciellt for
Socialpsykiatri.

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

Kort sikt: Gemensam kunskapsbas for arbetsgruppen, en samsyn kring arbetssatt. Starkt yrkesroll.

Lang sikt: Rehabiliteringsassistenterna kommer vara mer sjalvstandiga i planering av stod for den enskilde klienten. Att ersatta varandra vid
franvaro kommer vara mycket enklare an nu, da alia arbetar med samma metod. Arbetsgruppen har en "vi-kansla" som starker dem och
sjalvfortroendet i de svara uppdragen finns.
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Januari - mars 2021.

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

38 000 kr totalt for 2 heldagar

Plan for uppfoljning

Uppfoljning i helgrupp i juni med fortsatt planering av arbetet.
I medarbetarsamtal under hasten foljs varje rehabiliteringsassistent upp, dar den individuella utvecklingen ar i fokus.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Anne Lindahl /resultatenhetschef

Underskrift av kontorschef
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/

Datum:

Namnfortydligande:
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Postadress
Sodertalje kommun
151 89Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon; 08-523 010 00
E-post: kqnj;aktcent§r@sodertalje.se
Webb: www.sodertalie.se
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Beslut

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Datum:

Namnteckning Namnfortydligande:

Underskrift HR-direktoren

Ort: Datum:

Namnteckning Namnfortydligande:

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR
151 89 Sodertalje

Ellervia e-posttill:
kompetensfonden@sodertalje.se

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Mer information finns pa
www.soderta_lje.se

Postadress
Sodertalje kommun
151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E -post: ko_n±a_ktce n te r@soderta Me.se
Webb: www.sodertal1e.se

Orgnr. 212 000-0159

Ansökan beviljas med 38tkr för år 2021.

Södertälje

Södertälje

Johan Lefverström

Ansökan förslås beviljas med hänvisning till att Psykiatri är ett område där behovet av
kompetensutveckling är stort.

Ola Schön
tf Stadsdirektör

 / tf Stadsdirektör

12 mars 2021

12 mars 2021




