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Ansokan om medel ur

kompetensforsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgirterna ! ansokan bet''andlas i enfighet: med dataskydcisrorordningen. Infoimation du lainnar iagras och bearbetas i register inoiTi
koniinunst.yrtfiseiis kontor. Du har ratt att begara infonnation, uFd'ag, rattelset" Ailer k'o''nina med ]nva''idnin<]?r. For rner inFormation om hantering av
personuppgiftsr, se „.....,„......•.,,,, - ' . .

M^lgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

180 medarbetare inom verksamheten for personer med funktionsnedsattning (VFF); boendehandledare, arbetshandfedare, boendestodjare \
och personliga assistenter. I

;

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

ind: medarbetare inom VFF som anvander sig utav metoden AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, behover
kompetens utveckla del stod de ger inom metoden for att mota individernas olika behov. De behover t ex utveckla sin formaga alt anvanda
saker, bilder, tecken och tekniska hjalpmedel for att konkretisera och komplettera del talade spraket. De behOver kunskap om hur de kan
j forstd enskjlda individer som inte bar formaga att uttrycka sig genom talat sprak. Insatsen omfattar tva halvdagar och planeras utforas pd

I
I Vi tetar just nu efter lamplig utbildningsleverantor bland offerter vi fatt in, darav har vi inget exakt pris.

Syfte och forvantad effekt
(F6rv3iT:ad sffekt pa korr och i§ng s'kt:)

Syftet ar art kompetenshoja personalen genom att de lar sig alternativ kommunikation. Insatsen ar en atgard for att battre mota kraven pa
kompetens i uppdraget. AnstSllningsbarhet och personalkontinuitet okar.
Effekt pa kort sikt ar alt medarbetarna lar sig hur de kan kommunicera med brukama vilket i sin tur ger brukaren en rest nar medarbetaren
forstar brukaren. Detta mojliggor for brukaren ati vara med och bestamma och bli mer sjalvstandiga.
Pa lang sikt mojliggOrs arbete enligt det salutogena forhailningssattet. Medarbetarna har kunskap och kompetens for att kunna ge ratt stod
till brukaren. Medarbetarna ser resultat av sitt arbete nar de Ran forsta brukarna nar de uttrycker sin vilja och sina kanslor. Det i sin tur kan
ge battre arbetsmiljo for medarbetaren som far gladje av och kanner stolthet over sitt arbete.

i
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I Hostterminen2021

Kostnad
(Serakna total eller uppdelad, i;idsper!Qd och cyp a'./ kostnad)

Total kostnadfor 180 medarbetare blir 161 000 kreller 180 000 kr. Eventuella rese-och overnattningskostnaderfor utbildaren tillkommer.

Plan for uppfoljning

Uppfoljning kommer ati ske genom att vi inforlivar i vart befintliga arbetssatt att man pa konferens, har en staende punkt dar medarbetare
far redovisa vad de lart sig pa utbildningen. Man kommer ocksa att kunna folja kvaliteten i genomforandeplaner och i dokumentationen i var

i befintliga systematiska granskning av social dokumentation. Resultatet och det pafoljande arbetet med SKR:s brukarundersokning kommer
I att vara ytterligare ett salt att folja upp.
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Ansokan foreslas beviljas med hanvisning till att planerad insats bidrar till lyfte den individuella och samlade kompetensnivan inom
verksamhetsomradet VFF.

Beslut

Anoskan beviljas med 180tkr for 2021

Underskrift stadsdirektoren

Ort:
Sodertalje

Namnteckning

Datum:
21/5 2021

Namnfortydligande:

01aSch6n,tfStadsdirekt6r

Underskrift HR-direktoren

Ort:
Sodertalje

Datum:
21/52021

Namnteckni/i'g

"'',

Namnfortydligande;

Johan Lefverstrom

Blanketten 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

Postadress
Sodertalje kommun
151 89 Sodertalje

Besoksadress
Campusgatan 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter'@sodertalje.se
Webb: www.sodertalie.se
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