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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan till länsstyrelsen om förebyggande medel till konferens för ungdomsgrupper inom socialtjänstens individ och familjeomsorg i Stockholms stad,
Danderyd, Sundbyberg och Värmdö kommuner
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
100 000 kronor för anordnande av konferens om ungdom med missbruksproblem.

Dag Helin
/Peter Carlsten

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstförvaltningen Precens i samverkan med
Värmdö kommun
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Bakgrund
Hos de handläggare inom socialtjänstens individ och familjeomsorg som utreder
ungdomsärenden finns ett stort behov av kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. I februari 2005 arrangerade därför Maria ungdomsenhet och Precens vid
Stockholms socialtjänstförvaltning tillsammans med Värmdö kommun en
konferens för handläggare i ungdomsärenden. Alla ungdomsgrupper i Stockholms
stad och de ungdomsgrupper i länet som hade kontrakt med Maria ungdomsenhet,
dvs. från Danderyds, Sundbybergs och Värmdö kommuner bjöds in till
konferensen. Konferensen hölls på Djurönäsets kursgård i Värmdö kommun och
drygt 60 socialsekreterare deltog. Konferensen bestod av föreläsningar och
workshops kring alkohol- och drogförebyggande arbete inom socialtjänsten.
I den utvärdering av konferensen som gjordes bland deltagarna uttryckte en
övervägande majoritet ett stort intresse av regelbundet återkommande
ungdomskonferenser. Mot den bakgrunden ansöker nu Maria Ungdom och
Precens inom socialtjänstförvaltningen tillsammans med Värmdö kommun om
medel från länsstyrelsen till att genomgöra en andra ungdomskonferens för
ungdomshandläggare inom individ- och familjeomsorgen.
Metod och genomförande
Konferensen kommer att omfatta två heldagar med internat under november 2006.
Konferensen skall fokusera på ett genusperspektiv och behandla bl.a. följande
ämnen:
- Betänkandet till nya socialtjänstlagen.
- Skiljer sig risk och skyddsfaktorer åt för flickor och pojkar?
- Hur kan vi utveckla samverkan mellan olika myndigheter?
Konferensen kommer att innehålla föreläsningar dels om förslagen till nya
bestämmelser i socialtjänstlagen, dels kring teorier om samverkan mellan skola
och socialtjänst, polis och socialtjänst samt risk- och skyddsfaktorer ur ett
genusperspektiv; vad leder flickors missbruk till och ser det annorlunda ut än för
pojkar? Vidare anordnas workshops med erfarenheter av arbete med flickor och
pojkar i riskzon tillsammans med polis samt genom goda exempel från samverkan
mellan skola och socialtjänst.
Konferensens intentioner är att utveckla kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
bland handläggarna och att den utbildning som förmedlas ska utveckla handläggarnas kompetens i deras ordinarie arbetsuppgifter.
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Budget
Sammanlagt en månadslön för personal inom Stockholms stad och Värmdö kommun
inklusive sociala avgifter och administrativa omkostnader…..………50 000 kronor
Två dagars internat på kursgård för ca 60 socialsekreterare…….…..130 000 kronor
Föreläsararvoden………………………………………………………20 000 kronor
Totalt………………………………………………………………....200 000 kronor
Finansiering, egen insats med personalkostnader enligt ovan…..……50 000 kronor
Anslag från Precens budget…………………………………………..50 000 kronor
Ansökta medel från Länsstyrelsen i Stockholms län………………..100 000 kronor
Förvaltningens synpunkter
Hos de handläggare inom socialtjänstens individ och familjeomsorg som utreder
ungdomsärenden finns ett stort behov av kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Med anledning av detta anordnade Maria Ungdom och Precens med
Värmdö kommun en ungdomskonferens för nästan exakt ett år sedan. Konferensen blev mycket uppskattad, vilket inte minst kursutvärderingen visade. Det finns
ett stort intresse för att genomgöra en andra konferens om hur man arbetar med
missbrukande ungdomar.
Förvaltningen stöder konferensens intentioner att utveckla kunskapsutveckling
och erfarenhetsutbyte bland handläggarna. Den utbildning som förmedlas ska
utveckla handläggarnas kompetens i deras ordinarie arbetsuppgifter.
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