Steg 1
Ansökan från Hemstöd till nämnden - avseende medel ur Järfälla kommun
kompetensfond
Ansökan gäller - flera alternativ är möjliga:
Person:
Enhet/grupp: Hemstöd
Förvaltning/verksamhet: Socialförvaltningen
Kommunövergripande:

Redogör för identifierade kompetensutvecklingsåtgärderna, på vilket/vilka sätt planerar ni
att genomföra åtgärderna och vilka som berörs?
I enheten hemstöds uppdrag som gäller tom 2018-12-31 ingår det att omvärdsbevaka
välfärdsteknik/ teknik för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vi ska arbeta fram en
strategi för välfärdsteknik och vi ska bistå med kompetens, föreläsa och informera inom området.
För att vi ska kunna vara en kunskapskälla och inspiratör har vi behov av att lyssna in andra
kommuner och viktiga aktörer på marknaden. Ett viktigt forum för detta är MVT mässan som
genomförs i Kista en gång om året. För att få tillgång till hela mässan där det ingår föreläsningar med
mycket "matnyttig" information är det förenat med en kostnad som vi nu vill söka pengar för så att
vi kan vara fler personer som har möjlighet att ta till oss informationen. Det underlättar att vara fler
som kan sprida och processa informationen tillsammans på "hemmaplan". Det ger stöd i arbetet och
en trygghet som leder till bra förutsättningar för en god arbetsmiljö. Vi ser också en vinst i om vi kan
bjuda med en person från en strategiskt beslutsfattande nivå för att förankra kunskapen som vi får
till oss. På så sätt får vi en gemensam grund och kan lättare föra en dialog om fortsatta satsningar,
prioriteringar och införande av välfärdsteknik.

Kostnadsredogörelse:
Deltagande för tre personer från Hemstöd under två dagar på MVT mässan :
5600:- *3=16800 exl moms
En person från strategisk beslutsfattande nivå till en kostnad av 5600:Vilket sammanlagt ger en kostnad på 22400:-

Redogör kortfattat för hur utvecklingsåtgärderna är sammankopplade med
Gruppens/Enhetens/Förvaltningens/Verksamhetens mål och uppdrag samt
kompetensbehov?
I enheten hemstöds uppdrag som gäller tom 2018-12-31 ingår det att omvärdsbevaka
välfärdsteknik/ teknik för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vi ska arbeta fram en
strategi för välfärdsteknik och vi ska bistå med kompetens, föreläsa och informera inom området.
Det är en snabbt växande marknad med många möjligheter till att höja kvalitet av vård och omsorg
och att ge möjlighet till nya arbetssätt som skapar stora nyttoeffekter för både verksamhet och
individ.
Det kan ge möjlighet till att leva ett mer själständigt liv och öka livskvalitetet för den enskilde.
Vi ser det som ett led i att skapa en kvalitativ välfärd.

Ange vilka värderingar och förhållningssätt, i enlighet med personalpolicyn, som
utvecklingsåtgärderna stödjer:
 Med tydlighet, engagemang och mod arbeta tillsammans för att nå våra mål
 Ge god service av hög kvalitet till invånare i livets alla skeden



Alltid agera ansvarsfullt och stäva efter en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv
Möta människor med respekt och lyhördhet

Ange vilka inriktningsmål, i enlighet med personalpolicyn, som utvecklingsåtgärderna
stödjer:
Aktivt medarbetarskap och gott ledarskap
Bra arbetsmiljö och god hälsa
God kompetensförsörjning

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
God lönepolitik
Goda resultat och uppföljning

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna

Övrig information
Hur beviljade medel har använts och effekterna av insatsen följs upp av Kommunstyrelsen med
hjälp från nämnderna, vilket redogörs för i årsredovisningen.
Utvärderingsmodell: - nulägesanalys – målbild – insats - effekt

Underskrift, ansvarig chef
Datum och ort
170815
Underskrift

E-post
annika.trumstedt@jarfalla.se
Namnförtydligande
Annika Trumstedt

