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Förslag till beslut
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kompetensfonden till försöksverksamhet FUELstockholm
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Stig Hanno

Sammanfattning
Ärendet är en ansökan till kompetensfonden om medel till en nästan tvåårig
försöksverksamhet med en total budget på 11 907 tkr. Syftet med försöket är
att samla, dokumentera, samordna och sprida gjorda erfarenheter både från
projekt och ordinarie verksamhet med målet att minska antal personer som är i
behov av försörjningsstöd och öka förvärvsfrekvensen i staden. Försöket
påbörjas i samarbete med fyra stadsdelsförvaltningar (Farsta, Kista,
Skärholmen och Östermalm) och ett flertal andra aktörer. Ansökan bygger på
bifogad förstudie som genomfördes under oktober – december 2004.
Bilagor:
1. Projektansökan
2. Projektbudget, kostnader periodvis
3. Projektbudget, kostnader fördelade per resurslag
4. Förstudien, FUELstockholm dec. 2004
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Ärendesberedning
Ärendet är framtaget av förvaltningsledningen/Europaforum.

Bakgrund
Förvaltningen redovisade i tjänsteutlåtande 2004-07-06 (godkändes av
nämnden i augusti) bland annat planerna på att genomföra en förstudie med
projektnamnet FUEL( = forskning, utveckling, erfarenhet, lärande). Syftet var
att undersöka vilka förutsättningar som behöver tillgodoses för att personalen i
en förvaltning och i staden som helhet ska kunna arbeta utvecklingsinriktat och
med ständiga förbättringar, med kunskapsöverföring och med gemensamt
lärande inom temaområdet minskat bidragsberoende och ökad
förvärvsfrekvens. Förstudien blev klar december 2004.
Det bedrivs idag ett stort antal utvecklingsprojekt och verksamheter i staden
finansierade både med egna medel och med medel från EU. Inom ramen för
halveringsuppdraget, storstadssatsningen och projekt med EU-finansiering har
det under senare år utvecklas och testas arbetsmetoder och förhållningssätt
varav några har visat sig framgångsrika. Relativt få av dessa har dock
implementeras och/eller spridits till andra stadsdelar. Inom ramen för EU:s
strategiska arbete inom områdena socialpolitik och sysselsättning utvecklas
sedan några år en metodik benämnd den öppna samordningsmetoden för att
stimulera en systematiskt spridning av goda exempel och implementering av
dessa i egna och andra organisationer. Erfarenheter från detta arbete är en
utgångspunkt för den föreslagna försöksverksamheten.
FUELstockholm har som mål att genom ett strukturerat samarbete ta till vara
befintlig kunskap från de arbetsmetoder och processer som sannolikt kan
medföra att fler personer med försörjningsstöd bli självförsörjande. En
inventering av framgångsrika arbetsmetoder och arbetsmodeller mm kommer
att göras inom ramen för FUEL. Den stora utmaningen är hur staden och
stadsdelsförvaltningarna ska kunna ta vara på kunskap, färdigheter och
kompetenser utifrån projekt och ordinarie verksamhet samt använda
forskningsresultat för att bli bättre på att erbjuda en god service till
medborgarna och uppnå bättre resultat.

Förvaltningssynpunkter
Förvaltningen anser att den föreslagna försöksverksamheten kan bli av stort
värde. FUELstockholm är väl förankrat hos deltagande parter.
FUEL har vuxit fram i nära samarbete med deltagande från fyra
stadsdelsförvaltningar, kompetensfonden, Innotiimi AB och Europaforum inom
socialtjänstförvaltningen. Det samlade intrycket är att berörda ledningsgrupper
och personalorganisationernas företrädare inom förvaltningarna är mycket
positiva till FUEL. Man ser nyttan av att kunskap samlas, sprids och att alla
blir delaktiga i ett utvecklingsarbete. FUEL är ett viktig led i att minska
kostnader för försörjningsstöd. Det viktiga med FUEL är den verksamhetsnära
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kopplingen som stöd för stadsdelsförvaltningarnas utvecklingsarbete. FUEL
bygger på stadsdelsförvaltningarnas aktiva deltagande och utifrån deras behov
och prioriteringar. Ambitionen är att samtliga stadsdelsförvaltningar ska
involveras i arbetet.
Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden godkänner den bifogade
ansökan (daterad 2005-02-10) om medel till försöksverksamhet
FUELstockholm.
-----------------

