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Sammanfattning
Förvaltningen har ansökt om medel för kompetensutveckling hos kompetensfonden för nätverksutbildning, kartläggning av prostitution på nätet och till sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor (KC). SotN godkände 2004-1130 ansökan om medel för projekt med sjukhuskuratorer knutna till KC. Ansökan
om medel till kompetensutveckling för att kartlägga prostitutionen på nätet föreläggs SotN 2004-12-16. Förvaltningen har fått förhandsinformation om att medel kommer att beviljas till kompetensutveckling för att kartlägga prostitutionen
på nätet, men att övriga ansökningar inte kommer att bifallas.
Bakgrund
Förvaltningen har ansökt om medel för kompetensutveckling till
• nätverksutbildning för personal på Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten
för vuxna och Stadsmissionen i Stockholm.
• kompetensutveckling för att kartlägga prostitutionen på nätet och till
• projekt med sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor.
Socialtjänstnämnden (SotN) beslutade 2004-11-30 att godkänna ansökan om
medel från kompetensfonden till projekt med sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor. Ansökan om medel till kompetensutveckling för att kart-
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lägga prostitutionen på nätet föreläggs SotN 2004-12-16. Ansökan om kompetensutveckling till nätverksutbildning för personal inom förvaltningen och
Stadsmissionen har tidigare inte förlagts SotN.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Kompetensfondens beslut
Nätverksutbildning för personal på Enheten för hemlösa, uppsökarenheten för
vuxna och Stadsmissionen i Stockholm.
Ansökan har tagits upp för bedömning och förvaltningen har fått förhandsinformation. Kompetensfonden anser inte att ansökan uppfyller kriterierna för att beviljas medel. ”Det finns säkerligen ett stort behov av en utbildning såsom skissats, men vi kan inte se något innovativt i detta. Det synes vara en vanlig utbildning att betrakta som ordinarie kompetensutveckling. Självklart skulle det innebära en kvalitetshöjning. Däremot är det oklart huruvida en sådan insats bidrar
till att sänka verksamhetens/stadens kostnader samt hur erfarenheten kan komma
andra till del. Flera stadsdelsförvaltningar har ansökt om utbildningsinsatser av
detta slag och fått samma svar från Kompetensfonden. Slutligen kan nämnas att
Stadsmissionen inte kan erhålla medel från Kompetensfonden för utbildningsinsatser för sin personal. Inte på det sätt som ansökan uppfattas i vart fall.” Ett
formellt svar kommer att skickas.
Kompetensutveckling för att kartlägga prostitutionen på nätet
Förvaltningen har fått information om att kompetensfonden anser att ansökan
om kompetensutveckling för att kartlägga prostitutionen på nätet uppfyller kriterierna för att beviljas medel och att kompetensfondens kansli vill utveckla dialogen omkring denna ansökan. ”Projektet beskriver en engångsinsats under en begränsad tid för att arbeta upp en metod som sedan kan leva vidare i organisationen. Det är även ett sätt att leva upp till de mål som beskrivits i Sociala programmet för att minska prostitutionen, ett program som givits från kommunfullmäktige.” Ett formellt svar kommer att skickas.
Projekt med sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor.
Ansökan har tagits upp för bedömning och förvaltningen har fått förhandsinformation. Kompetensfonden anser inte att ansökan uppfyller kriterierna för att beviljas medel. ”Projektet är mycket vällovligt och fyller säkerligen ett stort behov! Kuratorer på Kriscentrum har emellertid redan prövats och det kan därför
inte anses innovativ. Dessutom får det betraktas som en landstingsuppgift med
kuratorsfunktion. Det är också osäkert huruvida tanken med kuratorer vid KC
ska kunna fortgå efter en projekttid, inom ordinarie verksamhet och utan ekonomiskt tillskott.” Ett formellt svar kommer att skickas.
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