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Redovisning av projekt finansierade av kompetensfonden
Sammanfattning
Förvaltningen (SotF) redovisar nedan olika projekt finansierade av kompetensfonden. Redovisningen avser ansökningar som gäller pågående projekt/utbildningar
inom förvaltningen. Några drivs i samarbete med stadsdelsnämnder och i en del
projekt/utbildningar där förvaltningen är formell projektägare, men medlen är avsedda för personal vid stadsdelsförvaltningarna.
Sammanställningen visar att socialtjänstnämnden har beviljats ca 30 mkr till projekt
som riktar sig till verksamheter inom förvaltningen, samverkansprojekt med stadsdelsförvaltningar samt till stadsövergripande projekt, som riktar sig till samtliga
stadsdelsförvaltningar (sdf), samt att merparten av beviljade medel inte är avsedda
för SotF.

Redovisning
SotF:s projekt
Sektorsövergripande samverkan och kompetensutveckling för personal på institutioner/boenden – Utbildning om dubbeldiagnoser
Förvaltningen beviljades medel från kompetensfonden för att genomföra utbildning om dubbeldiagnoser för institutionspersonal (KoV, IoV) i form av sammanhållen blockutbildning och föreläsningar. Förvaltningen beviljades 750 tkr för att
genomföra utbildningen vilket inte inkluderar vikariekostnader. Två kurser inom
ramen för utbildningen återstår, i Återfallsprevention. Dessa kurser ges vid två tillfällen under våren 2006.
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 720 tkr. Det är viktigt att poängtera att införandet av ett rehabteam och utvecklandet av den processinriktade
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rehabiliteringskedjan inte har finansierats av Kompetensfonden; detta drivs och finansieras av START och socialtjänstförvaltningen. Projektet innebär genomförande av utbildningsinsatser för personalen kopplade till rehabiliteringskedjan.
Projektet Skyddsnätet
Enheten för hemlösa beviljades 510 tkr för att genomföra projektet Skyddsnätet. I
syfte att förebygga återfall och misslyckanden vad gäller drogfrihet och boende ska
Enheten för hemlösa utveckla det sociala arbetet med att skapa skyddsnät mellan de
mer traditionella vård- och boendekedjorna. En slutrapport från projektet kommer i
september 2006.
Kartläggning av prostitutionen på Internet
Förvaltningen beviljades 500 tkr för att kartlägga prostitutionen på Internet. I projektet har ingått att personal på Prostitutionsenheten kompetensutvecklas så att de
får ordentlig grundkunskap om Internet och hur man söker information. En slutrapport kommer under våren 2006.
Samverkansprojekt
Kompetensöverföring i praktiken - projekt Teamet
Projektet berör HVB BoU i samverkan med några stadsdelsförvaltningar. Syftet är
att tillvarata institutionspersonalens respektive stadsdelspersonalens olika kompetenser och genom en växelsamverkan korta ned institutionsvistelsen eller ersätta
den med insatser i klientens hemmiljö. Beviljade medel 2,1 mkr.
TÖG-projektet
Socialtjänstnämnden har med medel från Kompetensfonden startat projektet med
flexibel fältförlagd biståndsbedömning på samtliga härbärgen. För att kunna
genomföra en flexibel fältförlagd biståndsbedömning på bästa sätt har det varit
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 pågår till 200608-31 och utvärderas därefter. 2,8 mkr har beviljats till projektet.
Kompetensutveckling för kvalificerade utredare
Målgrupp är utredare inom SotF och SLK. Projektet pågår och beviljades 1,1 mkr.
Stadsövergripande projekt
Projektet Resursutbyte
Socialtjänstförvaltningen och utvecklingspartnerskapet har beviljats 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.
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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.
Ledarskap i klassrummet (KOMET)
Ett projekt för metod- och kunskapsutveckling för utvecklandet av förebyggande
insatser. Förvaltningen beviljades 2,4 mkr.
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 ingår som delar i utbildningssatsningen. Förvaltningens förberedelsearbete, samordning etc. finansieras inte av Kompetensfonden.
Folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad
Förvaltningen ska 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. Beviljats 1 mkr.
Kvinnofridsutbildning ”de värsta ärren sitter på insidan”
Förvaltningen har beviljats 2 mkr för utbildningsinsatser inom socialtjänst, förskola
och grundskola. Projektet genomförs med kurser och konferenser, öppna föreläsningar, studiebesök, regionala informations- och samverkansmöten.
Utveckling av ett evidensbaserat preventionsprogram för grundskolan
Förvaltningen beviljades 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 fokuserar på barn till
missbrukare, psykiskt funktionshindrade och barn i våldsutsatta miljöer. Projektet
vänder sig till personal i förskola, skola och individ- och familjeomsorgens olika
verksamheter med syftet att öka kunskaper om barnperspektivet. Projektet ska
dessutom vara ett led i uppbyggandet av lokala nätverk med nyckelpersoner från
olika verksamheter inom sdf och med externa samarbetspartners. Gemensamma ru3 (4)
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tiner och arbetssätt ska utformas och tillämpas i hela staden. Förvaltningen har beviljats 4 mkr för projektet. Förvaltningens förberedelsearbete, samordning etc. finansieras inte av Kompetensfonden.
Barncentrum
Beviljade medel med 700 tkr för att genomföra en förstudie samt inrätta ett kompetenscentrum för ”Barn som far illa”. Målgruppen är handläggare inom IoF/barn och
ungdom vid stadsdelsförvaltningarna. Förstudien tog 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. Projektet avslutades 2005-12-31. Barncentrum
har inrättats permanent i socialtjänstförvaltningens regi.

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.
Samverkansutbildning mellan socialtjänst och psykiatri
Gemensamt med SLL. Kompetensfonden är projektägare. Förvaltningen deltar i
styrgrupp och i arbetsgrupp och genomförande, vilket inte finansieras av Kompetensfonden. Projektet är avslutat och utvärdering pågår.
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 för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
Kompetensfonden är projektägare. Förvaltningens medverkar i styrgrupp
Dödsbohandläggning
Projektet ägs av FoU-enhetern på SLK. Förvaltningen medverkar i styrgrupp.
"Metodutveckling - introduktion nyanställda- samverkan med stadsdelsförvaltningarna" Namnlöst projekt men med detta innehåll. Drivs inom Stockholms äldre- och
handikappjour. Beviljade medel 720 tkr.
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