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Forvaltninqens forslag till beslut
1. Socialnamnden fordelar 3 500 000 kronor till lokala
utvecklingsprojekt enligt tjansteutlatandets bilaga 1 och
174 300 kronor till studiebesok 2020 i enlighet med
tjansteutlatandet bilaga 2.
2. Arendet overlamnas till stadsdelsnamnderna for kannedom.
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forvaltningschef
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avdelningschef

Sammanfattning
Utvecklingsarbetet inom socialtjansten i Stockholms stad ska bidra
till battre resultat for brukarna genom att stodja
stadsdelsforvaltningama inklusive socialforvaltningen i att etablera
en evidensbaserad praktik och erbjuda insatser baserade pa basta
tillgangliga kunskap. I arets ansokningsomgang om lokala
utvecklingsmedel inkom ansokningar for totalt 8 832 800 kronor
(utvecklmgsprojekt och studiebesok), I detta arende foreslas
fordelning av lokala utvecklingsmedel inklusive studiebesok for
totalt 3 674 300 kronor. Forvaltningens forslag pa fordelnmg av
medel mnebar att:
Socialftirvaltningen Stockholms stad
Avdelningen for stadsiivergripande sociala
fraqor
Munkforsplan 33, 6 tr Farsta
Box44
12321 Farsta
Telefon 08-508 25 248
Viixel 08-508 20 000
anna.lindskog@stockholm.se
stockholm.se

- 3 500 000 kronor avsatts till lokala utvecklingsprojekt
- 174 300 kronor avsatts for studiebesok/studieresor
Forvaltmngen foreslar att medel till lokala utvecklingsprojekt och
studieresor/studiebesok beviljas i enhghet med forslag i bilaga I och 2.

Ill
Stockholms
V stad

Tjansteutlatande
Dnr 3.2.2-621/2019
Sida 2 (11)

Bakgrund
Genom lokala utveckhngsmedel finns mojlighet att starka ett
utvecklingsarbete med mal om att skapa jamlika
levnadsforhallanden i en sammanhallen stad. Utvecklmgsarbetet
inom socialtjansten i Stockholms stad ska bidra till battre resultat
for brukama genom att stodja stadsdelsforvaltnmgama 1 att etablera
en evidensbaserad praktik och erbjuda msatser baserade pa basta
tillgangliga kunskap. Det ska ocksa bidra till en utvecklmg av
socialtjansten dar invanarna far likvardiga och lika tillgangliga
msatser oavsett var 1 staden de bor. FoU-verksamheten ska bedrivas
nara praktiken, ha ett tydligt Stockholmsperspektiv och vara ett
komplement till stathga myndigheters forsknmg.
Lokala utvecklingsmedel ar en mojhghet att komma igang med ett
utvecklmgsarbete men det mnebar mte automatiskt att alla
paborjade projekt kan beviljas medel for hela projekttiden.
Projektmedel tillsatts under forutsattmng att socialnamnden beslutar
om att avsatta medel i verksamhetsplanen for ar 2020. Inriktnmg for
2020 ars medel ar:
•
•
•
•

Strategisk betydelse for staden som helhet
Underlattar ett mer sammanhallet stod till den enskilde
Innovation
Jamstalldhet

Lokala utvecklingsprojekt (LUM)
Ansoknmgama for lokala utvecklingsprojekt har infor 2020
pnoriterats utifran hur val de uppfyller ovanstaende knterier.
For att underlatta for stadsdelsforvaltmngama 1 deras
ansokmngsprocess har workshops infor ansokan erbjudits vid tva
tillfallen. En forskare fran Ersta-Skondal Bracke hogskola har
medverkat vid workshopama och syftet var att ge aterkopplmg pa
utvecklmgs- och projektideer.
Studieresor/studiebesok (MUST)
Syftet med studieresorna/studiebesoken ar att ge mojlighet till
praktiskt larande 1 dialog med kollegor med jamforbara
arbetsuppgifter eller posrtioner 1 andra stader och lander.
Arendets beredning
Arendet har beretts vid avdelningen for stadsovergnpande sociala
fragor och 1 socialtjanstens Fol.I-rad som bestar av sex
avdelmngschefer. Arendet har behandlats 1 forvaltningsgruppen den
11 december. Radet for funktionshinderfragor har haft mojlighet att
behandla arendet den 12 december 2019.
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Arendet
Lokala utvecklingsmedel ska bidra till utveckling inom
socialtjansten och medverka till att invanarna far likvardiga och lika
tillgangliga insatser oavsett var i staden de bor.
Ansoknmgsperioden for 2020 strackte sig fran 3 maj 2019 till 20
september 2019.
Varje forvaltning kan beviljas medel till hogst tva ansokningar for
lokala utvecklingsprojekt och hogst tva ansokningar for
studieresor.
Under ansokningsperioden inkom ansokningar for totalt 8 832 800
kronor kronor. De 14 ansokningarna om lokala utvecklingsprojekt
som skickades in till forvaltningen kom fran 10
stadsdelsforvaltningar och socialforvaltningen. Ansokningarna
uppgick till 8 618 500 kronor. De 9 ansokningama om studiebesok
inkom fran 7 stadsdelsforvaltningar och fran socialforvaltningen.
Ansokningarna uppgick till 214 300 kronor.
Forvaltningens forslag till fordelning innebar att:
• 3 500 000 kr avsatts till lokala utvecklingsprojekt
•

174 300 kr avsatts for studiebesok/studieresor

Aterbetalning av beviljade medel
I de fall dar en forvaltning inte kommer att nyttja delar av eller hela
det beviljade stodet ska dessa aterbetalas till socialforvaltningen.
Senast 7 jum 2020 ska berord forvaltning meddela
socialforvaltningen om att aterbetalmng kommer att ske.
Meddelandet skickas till funktionsbrevladan fou.sof(a),stockholm.se
Forvaltnlnqens synpunkter och forslag
Forvaltningen och Folf-radet foreslar att medel till lokala
utvecklingsprojekt och studieresor/studiebesok beviljas i enlighet med
forslag i bilaga I och 2.
Pa grund av hogt soktryck foreslas i flera fall att mmdre medel an vad
som ansokts om beviljas, i utvarderingen benamns det som "ansokan
bor till viss del beviljas"
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Bilaga 1 - Forslag lokala utvecklingsmedel 2020

Farsta - Barnet
genom hela
processen

Farsta - Musik
som psykosocial
ornvardnad pa
dagverksamhet

Projektets overgripande syfte ar att
fler barn far sina behov battre
tillgodosedda an tidigare.
Projektgruppen ska ta fram konkreta
arbetssatt som led er till att barn ar
delaktiga, barn far ratt information,
barns basta beaktas samt att
samverkan mellan enheterna starker
att barns rattigheter tillgodoses.
Uppdraget ska bedrivas med
principerna for "Forbattringshjulet".
Projektets mal ar att utforma och
implementera arbetssatt for att
sakerstalla barnets delaktighet i alla
delar av processen.
Personalgruppen pa Eda
dagverksamhet har sett behov av att
kunna anvanda sig av musik pa ett
mer professionellt och
evidensbaserat satt, Syftet ar att
utveckla ett anvandbart arbetssatt
som kan anvandas i andra
verksamheter i staden och ligga till
grund for musikaktiviteter pa andra
dagverksamheter och verksamheter
inom demenssjukdom Man viii fa
rnojlighet att lagga mer tid pa att
utforska hur man kan anvanda sig av
musik systematiskt i olika grupper pa
dagverksamheterna och jamfora
resultaten. Malet ar att genom musik
undersoka om gasterna far ett okat
valbefinnande och delaktighet.
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Utifran att barnkonventionen
blir svensk lag pagar redan
liknande arbete i ordinarie
verksamhet i flera sdf. I

500 000

0

500 000

0

Bamsrattssamordnarnatverket
presenteras pagaende arbetet
lopande och det tankta
projektet kan darrned inte
anses vara av strategisk
betydelse for staden. Med
hanvisnlng till ovanstaende bar
ansokan avslas,

Det finns forskning och en
systematisk oversikt som visar
att musik har positiv inverkan
pa valbeflrmandet for personer
med demens, det kan darrned
inte vara av strategisk vikt for
staden att utforska detta
Verksamheten vander sig till
personer over 65 ar och medel
for utveckling bar i forsta hand
sokas fran
aldreforvaltningen/aldrenamnd
en Med hanvisning till
ovanstaende bar ansokan

avslas
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HagerstenLiljehalmen
Egenmakt privatekanam i

Vilka digitala verktyg finns pa
marknaden sorn kan fungera for att
ge de boende pa grupp- eller
servicebastad okade insyn ach okad
egenmakt over privatekanamin
[sjalvstandigare betalning, hantering
och insyn)? Tan ken ar att testa dessa
verktyg i verksamheterna samt att
utveckla samarbetet med

forsorjningsstod,
intressearganisatianer for gode man
och forvaltare ach
overformvndarnamnden. Malet med
projektet ar okad sjalvstandighet i
vardagen for den enskilde, minskad
skuldsattning och pa langre sikt
minskade vraknlngar.
HagerstenMadernisering av trafflokaler och
Liljehalmen En
svsselsattning, Omarganisatian
plats for dig utlfran ett brukarperspektiv med
verksamhetsutve tjanstedesign sorn metad. Utifran
ckling i
forandrad rnalgrupp inam
sacialpsykiatrin
sacialpsykiatrin viii man genamfora
med
en behavsinventering sa att resurser
tjanstedesign
anvands effektivt och dar de gar mest
sorn metad
nytta. Prajektet syftar till att aka
brukarinflytande ach valfriheten och
anpassa verksamheten for att aka
mojligheterna till aterharntnlng. I
uppdraget ingar aven att se over hur
man kan samverka med
brukarorganisatianer,
Forsakrlngskassan. Jobbtorg ach
liknande aktorer for ett mer
sammanhallet stod.
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Ett lyckat prajektresultat skulle
ha star betydelse for den
enskilde individens
sjalvstandighet ach i langa
lappet vara bade tids- och
kastnadsbesparande for
staden. Projektet ar strategiskt
viktigt for staden och med el till
forstudie bar till viss del
beviljas.

Malgruppema som besoker
trafflokaler och har
svsselsattning via staden
forandras, Det finns ett start
behav av att se over
verksamheterna och
madernisera innehallet. Att
anvanda sig av tjanstedesign
for att fran forsta borjan
invalvera de berorda i
utvecklingsarbetet ar av
strategiskt intresse aven for
andra verksamheter i staden.
Med hanvlsning till
ovanstaende bar ansokan till
viss del beviljas.
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Hassel byVallingbv CM for
foraldrar

Hassel byVallingbv Ett
systematiskt,
skyndsamt och
tryggt
forandringsarbet
e for en modern
och hallbar
socialtjanst

Den psykiska ohalsan okar och likasa
antalet foraldrar som ar aktuella inom
socialpsykiatrin. Syftet med projektet
ar att erbjuda mer stod till foraldrar
utifran ett barnperspektiv, for att de
ska forbattra sin halsa och kunna
komma vidare vad galler
svsselsattnlng, arbete och forsorjnlng,
I projektet ska foraldrar som ar
aktuella inom socialpsykiatrin och ar
mellan 30 och 50 ar fa mojllghet att fa
insatsen CM for att forenkla vardagen
genom samordning av kontakterna
kring den enskilde. Malet ar att bli
mer sjalvstandiga, na okad
aterhamtning och kunna ta klivet ut
pa arbetsmarknaden vilket i sin tur
har positiv paverkan pa familjen som
helhet.
Ett systematiskt, skyndsamt och
tryggt forandringsarbete inom
socialtjansten leder till att barn och
unga far ratt stod i ratt tid och pa ratt
niva Det leder aven till att
medarbetare kanner okad trygghet
och stolthet i rollen som
socialsekreterare. Hasselbv-Valllngbv
jobbar i en pilot med bland andra SKL
kring en smart losning for ett snabbt,
sakert, effektivt och hallbart
forandringsarbete inom
socialtjansten som kan anvandas for
vidare spridning i staden Med stod
av LUM onskar stadsdelsforvaltningen
att paskvnda ett forandringsarbete
utan att paverka linjeverksamheten
negativt; skapa oro bland
medarbetare samt aventvra
rattssakerheten. For en
sarnmanhallen socialtjanst behovs
vidare en plan for implementering av
forandrade arbetssatt i
linjeverksamhet.
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Staden har vid ett flertal
tillfallen erbjudit utbildning till
Case manager och arbetssattet
forekommer i nulaget inom
flera sdf. Att jobba riktat mot
gruppen foraldrar inom
socialpsykiatrin i syfte att na
snabbare aterhamtnlng ar
intressant for staden som
helhet men da CM redan finns i
staden kan arbetssattet inte
anses vara av sa stor strategisk
betydelse att LUM-medel
behaver tillskjutas, med hansvn
till ovanstaende bar ansokan

500 000

0

500 000

500 000

avslas,

Socialtjansten i hela landet star
infor ett start behov av
modernisering i takt med
sarnhallets utveckling. Nya
arbetssatt behovs for att rnota
de nya behov och
forutsattningar som finns hos
dagens invanare och de
forandringar som
socialtjanstlagen star infor.
Forvaltningen saker LUMmedel for att paskvnda ett
forandringsarbete utan att
paverka linjeverksamheten
negativt. Da projektet som
helhet ar av stor strategisk
betydelse for staden bar
ansokan beviljas.
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Kungsholmen
(medsokande
Norrmalm och
Ostermalm) Eta bleri ngscoach

Projektet riktar sig frarnst till de
ungdomar som bor/planerar att bo i
SHIS lagenheter, Det overgripande
syftet ar att starka ungdomarnas
etablering i sarnhallet och stotta dem
i att bli sjalvforsorjande och
sjalvstandiga. Vidare syftar projektet
till att ungdomarna ska fa tillgang till
samordnad "sarnhallsvagledning". De
ungdomar som behaver extra stod far
detta via coachen. Under projektets
andra ar finns intentionen att
digitalisera projektet och att
materialet blir tillgangligt for andra
stadsdelar samt uppfoljning och
utvardering, Malet ar att starka
ungdomarnas sjalvstandighet for att
minska risken att de blir aktuella
inom socialtjanstens vuxenenhet.
Etableringscoachen forvantas aven
rnojliggora informationsspridning och
sakerstaller att alla far samma
information.

Skarpnack Projektets syfte och mal ar att
Familjeorienterat familjerna/ brukarna far ett
arbetssatt
sarnrnanhallet stod. Familjen ska
forsta vem som gar vad och antalet
moten kan till viss del begransas
genom att socialtjansten organiserar
sig annorlunda. Stodbehov ska kunna
formuleras gemensamt med bade
foraldra-zvuxen- och
barnperspektivet inbegripet. For ar
2020 planeras att satta fokus pa
organisatoriska forutsattningar och
hur arbetet med att organisera och
arbetsleda en samordnad
handlaggning nedbrutet pa
familjeniva blir bestandigt och ger
nytta. Tre huvudaktiviteter planeras
for 2020. 1. Mode II for organisering
av sarnrnanhallen handlaggning.
organisering av socialt arbete
2. Uppfoljning och analys for att

utvardera arbetssatten
3. Kartlaggning av familjearenden
med ekonomiskt bistand.
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Att hitta vagar for att snabbt
inkludera ensamkommande
barn/unga vuxna i sarnhallet ar
av strategiskt intresse for
staden. Under projektets forsta
ar har en kursplan tagits fram
och under 2020 behaver den
testas och utvarderas for att
undersoka om implementering
over staden ar larnpllgt. Med
hansvn taget till ovanstaende
bar medel for ar tva i projektet
till viss del beviljas.
Projektresultatet bar spridas
over staden i samband med att
lardornar fran LUM-projekt
diskuteras.

Arbetet ar av strategisk vikt for
staden da ett mer
sarnrnanhallet stod kan bli
nodvandigt utlfran bland annat
nya Sol. Utbyte bar ske med
Hasselbv-Vallingbv som saker
medel for liknande
verksamheter. Med hansvn
taget till ovanstaende bar
ansokan till viss del beviljas.
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Skarholrnen Pilot intern-SIP

Aldersspannet 18 till 21 ar okar mest
hos socialtjansten i Skarholmen, de
har ocksa behov av mer stod och
tatare kontakt an ovriga
klientgrupper. Projektets syfte ar att
vidareutveckla det arbete som
paborjats i Hasselbv-Vallingbv kring
Intern-SIP. Projektet syftar aven till
att undersoka hur den interna
samverkan paverkas genom
implementering av intern SIP samt att
starka brukarmedverkan. Fokus ligger
pa implementering och uppfoljning av
tidigare framtaget
rnaterlal/arbetssatt. Malet ar att
starka den enskilde och infora
likstallighet i samverkan som darrned
bidrar till att minska risken for
godtycklighet i handlaggningen,

Projektet har gjort en gedigen
undersokning av tidigare
arbeten och tagit fram en
problernforrnulering kring hur
man kan bygga vidare pa
befintliga erfarenheter. Det
finns en plan kring hur
resultatet ska rnatas sa att
bade den enskildes och
handlaggarnas asikter fangas
in. Det finns ett tank kring att
borja med en begransad
rnalgrupp for att vid bra
resultat kunna skala upp.
Arbetet ar av strategisk
betydelse for staden, bor ga att
genomfora pa ett ar och
resultatet kan anvandas av
samtliga sdf. Med hansvn taget
till detta bor ansokan till viss
del beviljas.

500 000

400 000

Socialforvaltning
en Framtid
Stockholm - Alla
barn i centrum
(ABC) Ett
universellt
gruppstod till
foraldrar med
barn i aldern 0-2
ar

Syftet med projektet ar att skapa en
ny metod och en forsta version av en
gruppledarutbildning baserad pa
ABC-program men som riktar sig till
aldrarna 0-2 ar i syfte att frarnja barns
psykiska halsa, Foljande ska goras: •
Arbeta fram ett nytt program
anpassat for foraldrar som har barn i
aldern 0-2 ar.
• Erbjuda utbildning av professionella
i materialet. Malet ar att stodja
foraldrar i deras foraldraskap, oka
forutsattningama for goda relationer
mellan foraldrar och barn med fokus
pa forstaelse for barns behov och
utvecklingsniva samt understodja att
foraldrar traffas och far nya
kontaktytor
• Strava efter att m6jligg6ra for att
foraldragrupper erbjuds i samverkan
mellan kommunal verksamhet och
BVC.
• M6jligg6ra och bidra till forskning
pa metoden.

I projektansokan konstateras
att det i dagslaget saknas ett
universellt, strukturerat,
evidensbaserat och likvardigt
stod for foraldrar till srna barn i
staden, pa samtliga are nor dar
foraldrarna befinner sig. Nyttan
av universell prevention riktad
mot foraldrar har ifragasatts da
man oftast nar de foraldrar
som redan har bra
forutsattningar Att testa detta
pa lagre aldrar dar man via BVC
har rnojlighet att fanga upp en
storre rnalgrupp ar av
strategiskt intresse for staden.
Forskning kring utfall och nytta
ar pakopplat redan fran borjan
utifran samverkan med CES.
Med hansyn taget till
ovanstaende bor ansokan till
viss del beviljas.

498 500

350 000
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Socia lforva ltn i ng
en, socialjouren lslandsprojektet Stockholm

Vaid i nara relationer - Projektet
arnnar att utveckla och forbattra
processerna och samverkan mellan
socialjour, polis och sjukvard i den
akuta fasen samt att utveckla
kopplingen/overlarnnlngen till
ordinarie socialtjanst, Syftet med
forstudien ar undersoka
mojligheterna att implementera
"lslandsprojektet" i Stockholms stad.
Overgripande mal med
lslandsprojektet ar att "valdsutsatta
vuxna och barn som
bevittnat/upplevt vald ska ur ett
helhetsperspektiv i storre omfattning
svnllggoras och erhalla ett adekvat
och konsekvent bernotande samt
erhalla skydd, stod och behandling.
Personer som utovar vald ska i storre
omfattning lagforas och erhalla
adekvat stod och behandling".

Projektet ar av strategiskt
intresse for staden da en
befintlig metod testas och
utvecklas uttfran lokala
forhallanden. Samverkan och
ett mer sarnmanhallet stod for
den enskilde ar i fokus i och
med att overlamning mellan
socialjouren och aktuell sdf blir
tydligare. Forskning finns
kopplad for att sakerstalla
uppfoljning och konsultation
under processen. Med hansvn
taget till ovanstaende bor
ansokan till viss del beviljas.

405 000

200 000

Soderrnalm Projekt
narvarotearn

Genom ett samrnanhallet stod minska
problematisk skolfranvaro hos
grundskoleelever pa Soderrnalrn (ett
team med personal fran
utbildningsforvaltningen och
familjebehandlare fran sdf ska pas).
Knutna till teamet ar avert
kontaktpersoner pa BUP och
Habiliteringen). Forskjuta insatserna
fran att galla elever med befast
problematik till att komma in i ett
tidigare skede. Minska
samhallsekonomiska kostnader. Visa
ett gott exempel pa praktiskt
samarbete over fackforvaltningarnas
granser, Fora fram barnets rost

Att starta ett team for att
minska problematisk
skolfranvaro kan inte anses
vara av strategisk betydelse for
staden da flera liknande
projekt pagar och utvarderas.
Da innerstaden inte har fatt ta
del av dessa satsningar viii man
testa en variant via ett
utvecklat BUS-samarbete.
Hasselbv-Valllngbv har redan
testat detta Nar det galler
skolsociala team pagar ett
uppfoljningsarbete och
utvecklingsarbete via CUM och
ESF-ansokan. Fragor kring
basta arbetssatt och
organisation har uppstatt och
med hansvn tagit till detta bor
nya satsningar finansierade av
forskningsmedel inte beviljas i
nulaget och ansokan bor
avslas,

500 000

0
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Alvsjo, Alvsjoteamet

Alvsjo har genomfort en
omorganisation dar
verksarnhetsornradena
funktionsnedsattning/LSS,
socialpsykiatri, missbruk,
aldreornsorg, barn och familj, budget
och skuldradgivnlng, ekonomiskt
blstand och arbetsmarknad (inkl.
vrakningsforebvggande arbete) Ingar i
en soclaltjanstavdelning, Syftet var
att komma ifran tidigare
organisationsstruktur med
aterkommande "stuprorsutmaningar"
for att lstallet arbeta som en tydlig
och sarnmanhallen socialtjanst med
brukarens basta i fokus. Ett Case
manager-team som kan arbeta
aterhamtningsinriktat med brukare
med komplex problematik utifran
brukarens egna mal for forandring
ger utover vinster avseende
livskvalitet och att brukaren far stod
till att ta (emot) och uppratthalla de
kontakter som behovs, aven effekter
pa ekonomin.

Staden har vid ett flertal
tillfallen erbjudit utbildning till
Case manager och CM
forekommer i nulaget inom
flera sdf. Att jobba riktat mot
gruppen med komplex
problematik ar intressant for
staden som helhet men da CM
redan finns i staden kan
arbetssattet inte anses vara av
sa star strategisk betydelse att
LUM-medel behover tillskjutas.
Att arbeta enligt ACT eller RACT som ocksa tas u pp i
ansokan har inte provats i lika
star utstrackning i staden men
av ansokan frarngar att det
handlar om att komma tillratta
med interna
samverkansproblem vilket inte
innebar att man arbetar enligt
ACT eller R-ACt (da aven
vardpersonal ska inga i de
teamen). Ansokan bor med
hansvn till detta avslas,

1250 000

0

Osterrnalm - Nya
Startpunkten

Okad brukarmedverkan och
verksamhet anpassad efter
deltagarnas behov och onskernal.
Malet med projektet ar en trafflokal
for brukare som till star del drivs av
brukarna sjalva och att Peer support
tillsammans med deltagarna kan driva
trafflokalen pa egen hand i storre
utstrackning,

Projektet gar in pa tredje aret.
Detar viktigt att innehallet i
stadens trafflckaler stammer
overens med de onskernal som
deltagarna har pa
verksamheten. Att med hjalp
av Peer support prova att driva
verksamheten med hjalp av
deltagarna ar av strategiskt
intresse for staden. Att
verksamheten far rnojlighet att
implementera och avsluta
projektdelen for att overga i
permanent verksamhet ar bra
och ansokan bor med hansvn
till detta till viss del beviljas.

350 000

300 000

8 618 500

3 500000

Totalt
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~ Ort och syfte
Li Fiirslag till beslut
~ SUl1Yl13 [:::
Enskede-Arsta- Skyddat boende, Helsingfors Finland.
Beviljas
25000
Vantor
Relationsvaldstearnet i EAV placerar i snit!
minst en person per vecka i skyddat boende.
Majoriteten iir kvinnor som har m inderariga
barn. Teamets arbete med
barnrattsperspektivet behaver utvecklas. Syftet
1,
med studlebesoket ar au ta del av hur Finlands
socialtjiinst och skyddshem arbetar med
helhetssyn kring barn och vAld i niira relationer
Hur ser det langsiktiga stodet till familjer efter
lolacering i skyddat boende ut?
Farsta
Besoka Stavanger i Norge som pa eU
Beviljas
25000
strukturerat sat! arbetar med att hMa barnets
perspektiv i fokus genom hela socialtjiinstens
process fran inledande av utredning till
genomford oppenvardsmsats. Ta del av
arbetssiitt och modeller for att ucona detta.
Farsta
Bes6ka Stavanger i Norge som pa ett
Avslag - DA forvaltningen redan ansiikt
0
strukturerat siitt arbetar med at! halla barnets
om medel till samma resrnal och det ar
perspektiv i fokus genom hela socialtjiinstens
samma avdelning som ansiiker sa bar
process fran inledande av utredning till
endast en omgang medel beviljas. Wed
genomford 6ppenvArdsinsats. Ta del av
fiirdel bar personer fran bade
arbetssan och modeller for att uppna detta.
familjestodsenheten och
utredningsenheten for barn och unga
aka och forvaltningen avgiir sjalva hur
fiirdelningen av medlen sker intemt.
HiisselbyViillingby

Umea socialtjiinst. Se hur man i praktiken
Beviljas
jobbar utifran modell for tidigt stod till barn.
Undersiika vilka av umeas framgangsfaktorer
som gar at! applicera pa den egna
linjeverksamheten (gar hand i hand med sokt
LUM-oroiekt)
Socialforvaltnin London, besoka kommunal verksamhet som
Beviljas
gen, Framtid
arbetar med ungdomar i kriminalitet och iiven
Stockholm
giingkrimlnalitet. Arbetsgruppen som jobbar
med SKKP (siirskilt kvalificerad kontaktperson)
har under 2018 f6rnyat rutiner m.m. De 6nskar
nu fordjupa metoderna och viii ta del av hur man
har jobbat vidare med detta i London. Syftet ar
aven att fa fordjupad kunskap om arbetet med
unadomar i aangkriminalitel
Sociaforvaltning Warszawa Polen, svenska ambassaden,
Beviljas
en, Socialjouren socialljiinstavdelningen Warszawa,
frivilligorganisationer som jobbar med
hemliishet och missbruksproblemalik. Syfte au
etablera samarbete med polska myndigheter
och organisationer for at! ordna ett
valfungerande samarbete kring ElJ.medborgare
at! ta emot sled i hemlandet (liknande de! arbete
som redan pagar lillsammans med Rumanian).
Spanqa-Tensta Helsingborgs stad. Utbyte kring digital! team
samt brukarmedverkan i syfte att na hiigre
kvalitet. Helsingborgs stad har startat et! nytt
team med 5 generalister i syfte at! inte behova
hanvisa den enskilde vidare. Teamet ska aven
testa olika sat! at! diattalisera verksarnheten.
Scidermalm
Helsingborgs FoU - forskning och utveckling for
social hallbarhet. Utbyte kring innovation och
digitalisering for au hoja kvalileten i
verksamhelen. FoU Helsingborg arbelar med at!
skapa relationer mellan forskning och sladens
forvaltningar De gor de! genom konsullalion,
projektledning och spridning av
fors kninas res ultat.
Ostermalm
Kalmar besok pa Funkabo Fritidsgard.
Erfarenhetsutbyte med annan fritidsgard kring
hur man kan locka mertjejer till verksamheten.
Ta del av konkreta exempel pa hur man har
jobbal med att oka andel tjejer och utveckla
verksamheten.
Totalt
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25000

25000

25000

Beviljas

24300

Beviljas

25000

MJST-medel riktar sig mot
socialtjanslen och da detta ar en
ansokan kopplad till frttid sa bar den
avslas.

0

174 300

.

