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DAGS ATT
SERVA BILEN?
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ALE. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund 
(GR) har tillsammans 
med kommunerna Ale, 
Kungälv, Härryda, 
Lerum, Partille och 
Stenungsund beviljats 
15 miljoner kronor från 
Europeiska Socialfon-
den för att arbeta med 
projektet GRo (Orga-
nisatoriskt lärande i 
GöteborgsRegionen).

– Många medarbetare och 
chefer kommer att få kom-
petensutveckling genom 
projektet, men kompetens-
utveckling är inte något som 
bara sker vid särskilda utbild-
ningstillfällen. Vi ska utveckla 
system som gör lärande till en 
naturlig del i vardagen, säger 
Theresa Larsen som är pro-
jektledare vid FoU i Väst/
Göteborgsregionens kom-
munalförbund.

Fem verksamheter inom 
funktionshinderområdet och 
en inom måltidsservice deltar 
i det tvååriga projektet. 

– Det känns fantastiskt att 
vi ska få pröva vilken typ av 
kompetensutveckling som 
gör mest avtryck. Jag har 
länge varit kritiskt till om 
kunskap som inhämtas av ett 
fåtal i en arbetsgrupp verk-
ligen omvandlas till kompe-
tens i vardagen. Men nu ska vi 
systematiskt jobba med hur vi 
använder den nya kunskapen 
i mötet med brukaren och 

när vi planerar stöd och ser-
vice, säger Sirpa Niemi som 
är chef för funktionshinder-
verksamheten i Ale kommun.

Både traditionella och mer 
innovativa metoder för läran-
de kommer att användas, ex-
empelvis handledning, job-
shadowing, att konstruera 
studiematerial och webbase-
rade utbildningar, att utbil-
da personal till att leda stu-
diecirklar, att föra dagbok om 
något i arbetet som sedan dis-
kuteras i arbetsgruppen eller 
att ge stöd till en medarbeta-
re som besitter en viss kun-
skap att bli mentor för sina 

kollegor.
– Nu får vi möjlighet att 

prova olika metoder. Det ska 
bli jättespännande och en 
fantastisk möjlighet att lära 
till nytta för de vi är till för, 
personerna med funktions-
nedsättningar, säger Sirpa 
Niemi.

Inom ramen för GRo 
kommer det också att ske ett 
erfarenhetsutbyte nationellt 
och inom EU, med verksam-
heter och projekt som arbetar 
med lärande på arbetsplatsen 
och verksamhetsutveckling.

❐❐❐

EU-miljoner till lärande ger kommunal utveckling
– Nytta för personer med funktionsnedsättning

Sirpa Niemi som är chef för funktionshinderverksamheten i 
Ale kommun.                                Arkivbild: Jonas Andersson


