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Vera Josefsson

ÄRENDETS BEREDNING
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt
BAKGRUND
Socialtjänstnämnden beslutade i maj månad 2000 att från och med år 2001 utdela stipendier till socialarbetare inom socialtjänsten, exklusive äldreomsorgen. Beslutet omfattade
en försöksperiod på tre år med utdelning två gånger per år och stipendiesumman fastställdes till 300 tkr per år.
Syftet med utdelning av stipendier var att främja metodutvecklingen inom stadens socialtjänst och att möjliggöra för socialarbetare att delta i konferenser/kongresser eller att
genomföra studieresor som skulle ge kunskaper och vara till nytta för utvecklingen av
socialtjänsten i staden.
Följande kriterier fastställdes vid ansökningar om stipendier:
− Stipendierna ska främja angelägen metodutveckling inom socialt arbete
− Stipendiaten ska i sitt ordinarie arbete inom Stockholms socialtjänst delta i eller ha
ansvar för metodutveckling
− De idéer eller den kunskap som ska inhämtas ska inte finnas tillgänglig på närmare
håll eller på enklare sätt
− Den önskade kunskapen ska vara angelägen utifrån stadens mål och riktlinjer
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− Stipendier ges till kostnader för resa, logi, konferensavgifter o.d. i samband med konferenser, kongresser eller studieresor
− Stipendier ska inte ges till lön
− Stipendier ska inte beviljas retroaktivt
Socialtjänstförvaltningens stab har svarat för insamling av stipendieansökningar, granskning och bedömning samt lämnat förslag för politiskt beslut om tilldelning.
Stipendierna har utdelats i enlighet med de fastställda kriterierna och målsättningen har
dessutom varit att fördela någorlunda likvärdigt mellan stadsdelsförvaltningarna och programområdena.
SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Under åren 2001 – 2003 inkom sammanlagt 158 ansökningar från enskilda och grupper
inom socialtjänsten om totalt 5.8 mkr. Antalet sökande och medsökande uppgick till
c:a 930 personer.
Sedan våren 2001 har stipendier utdelats vid sex tillfällen och sammanlagt har 767 900
kronor utbetalats till sökande från 17 stadsdelsförvaltningar och socialtjänstförvaltningen.
160 socialarbetare fördelat i 51 grupper, och i enstaka fall enskilda personer, har beviljats
stipendier och därigenom fått möjlighet att delta i konferenser/kongresser och att genomföra studieresor såväl inom som utom landet.
Av nedanstående diagram framgår fördelningen av stipendier i tkr till stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstnämnden (SotF) under åren 2001 - 2003.
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Stipendier till socialtjänstförvaltningen avser Enheten för hemlösa , Uppsökarenheten
samt Stödcentrum för unga brottsoffer.
Den relativt höga utdelningen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning beror på att
32 tkr beviljades hösten 2002 till fortbildning i arbetet med barn och familjer i såväl
Sverige som England.
Vid några tillfällen har stadsdelsförvaltningar gemensamt sökt och beviljats stipendier
till studieresor och vid ett tillfälle (våren 2003) beviljades stipendier till personal från tre
förvaltningar (Skärholmen, Liljeholmen och Socialtjänstförvaltningen) som tillsammans
med polisen besökte England för att studera brottsförebyggande arbete bland barn och
ungdomar.
Stipendierna till socialarbetare har utdelats av socialborgarråden i stadshuset i form av ett
diplom och en symbolisk check. Vid stipendieutdelningarna har, förutom stipendiaterna,
berörda ordföranden i stadsdelsnämnderna samt stadsdelsdirektörerna inbjudits.
Stipendieutdelningarna har avslutats med en gemensam lunch.
Stipendierna har varit mycket uppskattade bland socialarbetarna i staden och av såväl
skriftliga som muntliga redovisningar rapporter har framkommit att deltagande i
konferenser och genomförda studiebesök har varit mycket givande och i hög grad
bidragit till önskvärd metodutveckling. Stipendierna har även bidragit till att personal
från flera stadsdelsförvaltningar knutit bestående kontakter med socialarbetare såväl
inom som utom landet och dessutom har det ofta förekommit att överenskommelser
träffats om fortsatt informationsutbyte i olika former.
Med hänsyn att utdelning av stipendierna varit mycket uppskattat och bidragit till nya
kunskaper som främjar angelägen metodutveckling inom socialtjänsten har beslut fattas
om fortsatt utdelning av stipendier.
I information om stipendierna har framgått att rapporter från konferenser, studieresor etc.
ska spridas inom den egna förvaltningen men också sändas till socialtjänstförvaltningens
stab för spridning till socialarbetare i staden via intranätet. Rapporteringen av erhållen
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kunskap utanför den egna förvaltningen har inte fungerat på önskvärt sätt och endast ett
15-tal av förväntade 50-tal rapporter har redovisats till socialtjänstförvaltningen. Efter
påminnelser har det dock visat sig många förbisett att sända rapporterna till socialtjänstförvaltningen och ett flertal rapporter har utlovats under våren 2004.

____________________________________

PM
SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN
Staben

I N FO R MAT I O N O M S T O C K H O LM S S TAD S
S T I P E N D I E R T I L L S O C I A LA R B E TA R E
Syfte
Stipendiernas syfte är att främja metodutveckling inom stadens socialtjänst utom äldreomsorgen. Ett stipendium ska göra det möjligt att delta i en konferens/kongress eller studieresa som ger nya kunskaper och impulser.
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Dessa kunskaper, idéer etc. ska vara till nytta vid utvecklingen av socialtjänsten i staden.
Personlig utveckling eller allmän kompetensutveckling berättigar därför inte till stipendium. Inte heller projekt eller försöksverksamhet.
Målgrupp
Tillsvidareanställda socialarbetare inom stadens socialtjänst, inklusive omsorgen för
funktionshindrade. (Dock ej äldreomsorgen).
Urvalskriterier
Urvalet görs utifrån vilka ansökningar som ger bäst förutsättning för metodutveckling.
Principen är alltså inte ”först till kvarn” men ansökan måste vara inne senast ett visst datum för att kunna beaktas vid vår- respektive höstutdelningen.
Medborgar- och klientperspektivet ska stå i fokus vid bedömningen av ansökningar.
Den kunskap som inhämtas ska ha anknytning till stadsdelsnämndernas eller socialtjänstnämndens verksamhet och röra arbetets organisation och arbetsmetoder.
Socialtjänstnämnden har beslutat att följande urvalskriterier ska gälla:
-

Stipendierna ska främja angelägen metodutveckling inom socialt arbete.

-

Stipendiaten ska i sitt ordinarie arbete inom Stockholms socialtjänst delta i eller
ha ansvar för metodutveckling.

-

De idéer eller den kunskap som ska inhämtas ska inte finnas tillgänglig på
närmare håll eller på enklare sätt.

-

Den önskade kunskapen ska vara angelägen utifrån stadens mål och riktlinjer.

-

Stipendier ges till kostnader för resa, logi, konferensavgifter o.d. i samband med
konferenser, kongresser eller studieresor.

-

Stipendier ska inte ges till lön.

-

Stipendier ska inte beviljas retroaktivt.

Ansökningsförfarande
Stipendier delas ut vid två tillfällen per år, vår och höst. Skriftlig ansökan på särskild
blankett (bilaga) lämnas till socialtjänstförvaltningens stab. Ansökan ska märkas stipendieansökan och innehålla uppgift om resans program, syfte och kostnader samt om bidrag
sökts från annat håll för samma ändamål.
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Ansökan kan göras av en eller flera personer. Om ansökan avser flera personer ska någon
stå som huvudsökande och betalningsmottagare samt vara redovisningsansvarig.
Staben granskar och bedömer ansökningarna och gör ett förslag till socialtjänstnämnden
som beslutar vilka som ska få stipendier. Staben ska samarbeta med stadsdelsförvaltningarna eller andra som kan tillföra arbetet värdefull kunskap.
Redovisning
Stipendiaterna ska i efterhand lämna en skriftlig rapport till sin arbetsplats och till socialtjänstnämnden. Syftet med rapporten är att underlätta spridning av erhållen kunskap.
Ytterligare upplysningar lämnas av socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt. Stabens kontaktpersoner för respektive område finns namngivna på förvaltningens
hemsida www.sot.stockholm.se under huvudrubriken stadens socialtjänst.

