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Redovisning av sökta medel från kompetensfonden
Sammanfattning
Förvaltningen (SotF) har gjort en sammanställning av sökta medel till olika projekt
från kompetensfonden, som redovisas i bilagd PM. Redovisningen avser ansökningar som gäller
• pågående projekt/utbildningar inom förvaltningen,
• projekt/utbildningar, som drivs i samarbete med stadsdelsnämnder
• projekt/utbildningar där förvaltningen är formell projektägare, men medlen är
avsedda för personal vid stadsdelsförvaltningarna samt
• projekt/utbildningar där förvaltningen medverkar men annan nämnd är projekt
samt
• ansökningar som ännu inte prövats.
Projekt som drivs av FoU-enheten redovisas endast i den mån förvaltningen medverkar i projektet i och med att FoU-enheten fr.o.m. 2005-01-01 tillhör Stadsledningskontoret.
Sammanställningen visar att socialtjänstnämnden har beviljats 2,28 mkr till projekt
som riktar sig till verksamheter inom förvaltningen samt 2,8 mkr till TÖGprojektet, som är ett samverkansprojekt med fyra stadsdelsförvaltningar. 25,2 mkr
har beviljats till stadsövergripande projekt, som riktar sig till samtliga stadsdelsförvaltningar (sdf), vilket innebär att medlen inte är avsedda för SotF.
Projekt
SotF:s egna verksamheter
Nätverksutbildning
Sjukhuskuratorer på KC
Utbildning om dubbeldiagnoser
Rehabiliteringskedja för
START
Kartläggning av prostitutionen på Internet

Ansökt belopp

Beviljat belopp

0,280 mkr
1,700 mkr
3,033 mkr

Avslag på ansökan
Avslag på ansökan
0,750 mkr

0,826 mkr

0,720 mkr

0,500 mkr

0,500 mkr
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Genuskunskap – socialt arbete med utsatta kvinnor
Total
Samverkansprojekt
Kompetensöverföring i praktiken – Glappet
Kompetensöverföring i praktiken – Teamet
TÖG-projektet
Total
Stadsövergripande projekt
som riktar sig till sdf
Resursutbyte
Brottsförebyggande samverkan
PMT och KOMET
Handläggare och arbetsledare
inom missbrukarvården
Folköls- och tobakstillsynen
Kvinnofridsutbildning
Preventionsprogram för grundskolan
Barnstöd Stockholm
Ekonomiskt bistånd
ASI och MI inom ekonomiskt
bistånd
Förstudie -Barncentrum
Total

0,310 mkr

0,310 mkr

8,629 mkr

2,280 mkr

6,555 mkr

Avslag på ansökan

9,184 mkr

Avslag på ansökan

3,274 mkr
19,013 mkr

2,800 mkr
2,800 mkr

3,600 mkr
2,000 mkr

2,400 mkr
1,600 mkr

3,000 mkr
2,600 mkr

2,400 mkr
2,600 mkr

1,000 mkr
2,000 mkr
3,400 mkr

1,000 mkr
2,000 mkr
3,400 mkr

4,000 mkr
1,900 mkr
3,200 mkr

4,000 mkr
1,900 mkr
3,200 mkr

0,700 mkr
26,700 mkr

0,700 mkr
24,500 mkr

Redovisning
Ansökningar om medel som inte beviljats
SotF:s projekt avseende egna verksamheter
Nätverksutbildning för personal på Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten för
vuxna och Stadsmissionen i Stockholm
Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten och Stadsmissionen i Stockholm ansökte
om medel med högst 280 tkr, för att genomföra en gemensam kompetensutveckling
för all personal i att arbeta med hemlösa och deras nätverk. Tanken var att utbildningen ska påbörjas under 2005 och avslutas 2006.
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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.”
Projekt med sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor
Ett projekt med sjukhuskuratorer knutna till Kriscentrum för kvinnor planerades för
att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och för att utveckla en samverkansmodell
med landstinget. Förvaltningen ansökte om 1,7 mkr från kompetensfonden för att
kunna genomföra projektet.
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 innovativt.
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.”
Samverkansprojekt
Kompetensöverföring i praktiken – projekt Glappet
Avslag på ansökan om projektmedel med 6.555 tkr. Den del av projektmedlen som
avser institutionskostnader beviljas ej, anses som driftbidrag. Förvaltningen uppmanas även att ”banta” ansökan beträffande övriga medel avsatta för öppenvård.
Kompetensfonden anser att förvaltningen avsatt för mycket resurser i förhållande
till berörda ärenden.
Projektet är ett gemensamt utvecklingsprojekt med tre olika stadsdelsförvaltningar.
Målgruppen är socialt belastade ungdomar i behov av institutionsvård. En hypotes
är att genom att HVB Barn & Ungdom och stadsdelsförvaltningens personal arbetar
tätare tillsammans och utvecklar ett gemensamt arbetssätt, kan institutionsvistelsen
kortas ned. För staden som helhet skulle detta innebära ett bättre resursutnyttjande
genom att fler ungdomar kan komma i åtnjutande av kvalificerade behandlingsinsatser på institution samt att det blir en kontinuitet i arbetet på hemmaplan .
Syftet är bl.a. att olika yrkeskategorier ska utveckla ett gemensamt arbetssätt och att
därigenom bli en för klienten gemensam resurs på hemmaplan Yrkeskategorierna
skall bli bättre på att erbjuda och ta emot tjänster.
Kompetensöverföring i praktiken- projekt Teamet
Avslag på ansökan om projektmedel med 9.184.500 kr.
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Den del av projektmedlen som avser institutionskostnader beviljas ej, anses som
driftbidrag. Förvaltningen uppmanas även att ”banta” ansökan beträffande övriga
medel avsatta för öppenvård. Kompetensfonden anser att förvaltningen avsatt för
mycket resurser i förhållande till berörda ärenden.
Målgrupp är socialt belastade familjer i behov av institutionsvård. Projektet är ett
gemensamt utvecklingsprojekt med tre olika stadsdelsförvaltningar. En hypotes är
att genom att HVB Barn & Ungdom och stadsdelsförvaltningens personal arbetar
tätare tillsammans och utvecklar ett gemensamt arbetssätt, kan institutionsvistelsen
kortas ned. För staden som helhet skulle detta innebära ett bättre resursutnyttjande,
genom att fler familjer kan komma i åtnjutande av kvalificerade behandlingsinsatser på institution samt att det blir en kontinuitet i arbetet på hemmaplan. Syftet är
bl.a. att olika yrkeskategorier ska utveckla ett gemensamt arbetssätt för att därigenom bli en gemensam resurs för klienten på hemmaplan Yrkeskategorierna ska bli
bättre på att erbjuda och ta emot tjänster.

Ansökningar om medel som delvis beviljats
SotF:s projekt
Sektorsövergripande samverkan och kompetensutveckling för personal på institutioner/boenden – Utbildning om dubbeldiagnoser
Förvaltningen har ansökt om medel från kompetensfonden för att genomföra utbildning om dubbeldiagnoser för institutionspersonal i form av sammanhållen
blockutbildning och föreläsningar. Den ursprungliga ansökan på ca 3 mkr avsåg
även kostnader för vikarietäckning. Förvaltningen beviljades högst 750 tkr för att
genomföra utbildningen vilket inte inkluderar vikariekostnader.
Kompetensutveckling i samband med införande av processinriktad rehabiliteringskedja för START
Projektet ska skapa en processinriktad rehabiliteringskedja och medarbetarna inom
START ska tillföras ny och fördjupad kunskap inom rehabiliteringsområdet.
Förvaltningen ansökte om 826.250 kr och beviljades högst 720 tkr.
Samverkansprojekt
TÖG-projektet
Socialtjänstnämnden har ansökt om medel från Kompetensfonden för att starta ett
projekt med flexibel fältförlagd biståndsbedömning på samtliga härbärgen. För att
kunna genomföra en flexibel fältförlagd biståndsbedömning på bästa sätt är det
nödvändigt att vidareutveckla arbetsmetoderna mellan Socialtjänstförvaltningen,
stadsdelsförvaltningarna och härbärgena. De förvaltningar som har flest antal loginätter på direktintag ingår i projektet; Hässelby-Vällingby, Farsta sdf,. MariaGamla stan, Liljeholmen och SotF/Enheten för hemlösa. Projektet är således ett
samverkansprojekt med sdf.
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Projektet beviljades högst 2,8 mkr från Kompetensfonden. 474 tkr beviljades inte
och avsåg TÖG-avgifter för direktintag.
Stadsövergripande projekt
Projektet Resursutbyte
Socialtjänstförvaltningen och utvecklingspartnerskapet Resursutbyte ansökte om
3,6 mkr, men beviljades 2,4 mkr. Beloppet går direkt till skolornas kostnader för
mentorer. Projektet avser arbetsförlagd introduktion på skolor i syfte att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och egen försörjning för nyanlända flyktingar. Förvaltningens arbetsinsats finansieras inte av Kompetensfonden.
Brottsförebyggande samverkan i Västerort och Söderort
Förvaltningen har beviljats 1,6 mkr för utveckling av kompetens för uppbyggnaden
av två nya stödcentrum för brottsoffer samt förstärka de tre befintliga stödcentrum.
Ansökt belopp för projektet var 2 mkr.
Föräldraskapscirklar (PMT) och ledarskap i klassrummet (KOMET)
Ett projekt för metod- och kunskapsutveckling för utvecklandet av förebyggande
insatser. Förvaltningen ansökte om 3 mkr och beviljades 2,4 mkr.
I projektet utbildas föräldragruppsledare inom alla sdf utom en. Gruppledaren genomgår utbildning och handledning och leder samtidigt grupper.

Ansökningar som helt beviljats
SotF:s verksamheter
Kartläggning av prostitutionen på Internet
Förvaltningen har beviljats 500 tkr för att kartlägga prostitutionen på Internet. I projektet ingår att personal på Prostitutionsenheten ska kompetensutvecklas så att de
får ordentlig grundkunskap om Internet och hur man söker information.
Utbildning i genusvetenskap
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till utbildning för att förbättra stödet till utsatta kvinnor genom att höja kompetensen hos personalen, som arbetar inom olika
kvinnoverksamheter på förvaltningen. Kompetensfonden har beviljat ca 310 tkr för
att genomföra två 5-poängskurser i genuskunskap i socialt arbete för 25 deltagare per
kurs och termin. Utbildningen arrangeras av Socialhögskolan. De personer som genomgår utbildningen kommer att bilda ett gemensamt nätverk inom förvaltningen.
Syftet med nätverket är att diskutera metodutveckling och andra angelägna frågor
med utbildningen som gemensam grund och att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Kunskapen från genomförd utbildning ska säkras genom efterföljande
FoU-cirklar. Samarbete med FoU-enheten om detta har redan inletts. Cirklarna planeras starta i mars 2005 och syftet med cirklarna är att säkra implementeringen av
nyvunnen teoretisk kunskap i praktiskt arbete.
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Stadsövergripande projekt
Utbildning för handläggare och arbetsledare inom missbrukarvården
Förvaltningen har beviljats 2,6 mkr för att genomföra utbildningsinsatser för socialsekreterare med utredningsansvar och arbetsledare vid stadsdelsförvaltningarnas
missbruks-/vuxenenheter och Enheten för hemlösa. Utbildningsinsatsen omfattar
utredningsmetodik, dokumentation och uppföljning av genomförda insatser. Grundoch repetitionsutbildning i ASI (Addiction Sevirity Index – en strukturerad metod
för biståndsbedömning och uppföljning inom missbrukarvården) för personal som
saknar eller har bristfälliga kunskaper i metoden, utbildning i datasystem och implementering kommer att ingå som delar i utbildningssatsningen. Förvaltningens
förberedelsearbete, samordning etc. finansieras inte av Kompetensfonden.
Folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad
Förvaltningen har beviljats högst 1 mkr för att i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna utveckla den kompetens som behövs för att sdf ska kunna ta över det
fulla ansvaret för stadens tillsyn över folköls- och tobaksförsäljningen fr.o.m. 2006.
Kvinnofridsutbildning ”de värsta ärren sitter på insidan”
Förvaltningen har beviljats högst 2 mkr för utbildningsinsatser inom socialtjänst,
förskola och grundskola. Projektet ska genomföras med kurser och konferenser,
öppna föreläsningar, studiebesök, regionala informations- och samverkansmöten.
Utveckling av ett evidensbaserat preventionsprogram för grundskolan
Förvaltningen har beviljats högst 3,4 mkr för projektet. Projektet omfattar fyra primärpreventiva delar: antimobbing, antiskolk, föräldrasamarbete, undervisning och
pedagogiskt ledarskap samt en sekundär del: pedagogiskt ledarskap. Projektets mål
är att i nära samarbete med skolorna och skolpersonal utveckla ett brett preventionsprogram för åk 4-9, bidra till en långsiktig kompetensutveckling, utbilda skolpersonal och på sikt behålla och vidareutveckla den kompetens som utvecklas under projekttiden.
Barnstöd Stockholm
Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om utsatta barns och ungdomars levnadsvillkor och hur dessa villkor kan förbättras. Projektet ska dessutom vara ett led
i uppbyggandet av lokala nätverk med nyckelpersoner från olika verksamheter sinom sdf och med externa samarbetspartners. Gemensamma rutiner och arbetssätt
ska utformas och tillämpas i hela staden. Förvaltningen har beviljats 4 mkr för projektet.
Projekt - Bidragshandläggarnas kompetensutveckling och metodhandbok (ekonomiskt bistånd).
Bidragshandläggarna (ekonomiskt bistånd) har en otydlig roll och oklara befogenheter. Det är en grupp, bestående av ett hundratal personer, som är eftersatt när det
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gäller kompetensutveckling. En kartläggning har genomförts med medel från Kompetensfonden för att klargöra bidragshandläggarnas arbetsuppgifter och vilken
kompetens som de behöver för att vidareutvecklas i sitt arbete.
Under 2005 och 2006 planeras kompetensutvecklingsaktiviteter för samtliga bidragshandläggare inom följande områden:
Regelverk, kulturkompetens, nätverk/erfarenhetsutbyte, dokumentation, forum för
informationsutbyte/studiebesök, samtalsmetodik samt framtagandet av
metodhandbok.
Samtliga aktiviteter kommer att följas upp och utvärderas.
Beviljat belopp 1,9 mkr.
Projekt ASI (Addiction Severity Index) och motiverande samtal inom ekonomiskt
bistånd.
Det långsiktiga målet för projektet är att utveckla en systematisk, kvalitetssäkrad
metod inom ekonomiskt bistånd.
Syftet med projektet är att
- utveckla ett stöd och ett verktyg för handläggarna att kartlägga klientens situation
och förändringsbenägenhet
- utveckla ett verktyg för att kunna föra motivationsbefrämjande samtal med
klienten
- utveckla ett verktyg för att kunna utvärdera arbetet inom ekonomiskt bistånd samt
att
- identifiera målgrupperna (målgrupper där metoden kan appliceras).
Fyra stadsdelsförvaltningar deltar (Rinkeby, Kista, Hässelby-Vällingby och
Kungsholmen). Metoden har tidigare använts inom missbrukarvården. Projektet ska
utvärderas av Socialstyrelsen. Beviljat 3,2 mkr.
Förstudie - Barncentrum
Ansökan om medel med 698 400 kr för att genomföra en förstudie har inlämnats.
Målgruppen är handläggare inom IoF/barn och ungdom vid stadsdelsförvaltningarna. Förstudien ska ta fram beslutsunderlag för inrättande av barncentrum – en enhet
för dels kunskapsutveckling inom socialtjänsten dels lokalmässig samordning och
samarbete med polis, åklagare, hälso- och sjukvård i utredning av barns som misstänks varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp främst i nära relationer.
0,7 mkr har beviljats till förstudien.

Ansökan som fått positivt förhandsbesked – beslut ännu inte fattat
SotF:s verksamheter
Projektet Skyddsnätet
Enheten för hemlösa har ansökt om 510 tkr för att genomföra projektet Skyddsnätet. I syfte att förebygga återfall och misslyckanden vad gäller drogfrihet och boende har Enheten för hemlösa behov av att utveckla det sociala arbetet med att skapa
skyddsnät mellan de mer traditionella vård- och boendekedjorna.
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Ännu inte prövade ansökningar
Samverkansprojekt
Kompetensutveckling för kvalificerade utredare
Målgrupp är utredare inom SotF och SLK. Dialog inledd med kompetensfonden.
Stadsövergripande projekt
Implementering av stadens handikappolitiska program och handikapprådens introduktion
SotN har ansökt om 1,2 mkr för att informera och utbilda samtliga nämnder och
styrelser i staden, deras ledande tjänstemän, viktiga handläggare samt medlemmarna i alla Handikappråden.
Folkhälsoutbildning
SotN har ansökt om 1,4 mkr för att öka kompetensen hos förtroendevalda och tjänstemän samt skapa ett forum för möten kring folkhälsofrågor i Stockholms stad.
Utvärdering av stödcentrum
SotN har ansökt om 200 tkr för utvärdering av verksamheten stödcentrum för unga
brottsoffer.
FUEL Stockholm
SotN har ansökt om 11.907 tkr för en försöksverksamhet FUEL Stockholm.
FUEL:s övergripande syfte är att inom staden och dess sdf ta vara på, organisera
och dela kunskap och kompetenser utifrån praktisk erfarenhet och dokumenterade
resultat samt forskning.

Förvaltningens medverkan i projekt där annan nämnd är projektägare
BUS-utbildningen
Kista sdf är projektägare. Målgrupp för projektet är strategiska funktioner i förskola, skola, omsorgen om funktionshindrade, IoF inom staden samt motsvarande inom
hälso- och sjukvården som ansvarar för barn och unga som behöver särskilt stöd
från kommun och landsting. Förvaltningens representation i styrgruppen samt medverkan i utbildningen som föreläsare finansieras inte av kompetensfonden.
BBIC-förstudie för implementering av datastöd
Spånga Tensta sdf har beviljats 300 tkr för att utprova en modell för datastöd i första hand för handläggare i Spånga Tensta som deltar i ett nationellt projekt. Avsikten är att BBIC-systemet (en strukturerad utredningsmetod med barnens behov i
centrum) med datastöd ska införas i hela staden. Förvaltningens medverkan i styrgruppen finansieras inte av Kompetensfonden.
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Projektägare: Spånga Tensta sdf.
Psykiatriutbildningen
Gemensamt med SLL. Kompetensfonden är projektägare. Förvaltningen deltar i
styrgrupp och i arbetsgrupp och genomförande, vilket inte finansieras av Kompetensfonden.
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
Projektägare är FoU/SLK. FOU-enheten har beviljats medel från kompetensfonden
motsvarande en halvtid projektledare. Förvaltningen medverkar i styrgruppen.
Utveckling av utredning, dokumentation och uppföljningssystem för socialpsykiatri
Vantör sdf är projektägare. Förvaltningen medverkar i styrgruppen.
Utbildning av boutredare
Projektägare är kompetensfonden/FoU. Förvaltningens medverkan finansieras inte
av kompetensfonden.
Utbildning för socialsekreterare
Kompetensfonden är projektägare. Förvaltningens medverkan i styrgrupp finansieras inte av kompetensfonden.
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