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Sammanfattande analys
Sammantaget har verksamheten fungerat bra och utvecklats under året med uppnådda
mål samt budget i balans. Det finns ett stort intresse av att sprida och inhämta kunskap,
såväl regionalt och nationellt, som lokalt från medarbetare och chefer i kommunerna
samt att dela med sig av erfarenheter. Verksamhetsledningen har kontinuerligt arbetat
med att förbättra de kompetensutvecklingsinsatser som ges i egen regi utifrån bland
annat inhämtad kunskap från utbildningar i processledarutbildning hösten 2016 och
moderatorsutbildning under senhösten 2017.
Forum Carpe har under året arbetat i enlighet med uppställda mål, där verksamhetsledningen arbetar utifrån kommunal, regional och nationell nivå för att erbjuda relevant
och efterfrågad kompetensutveckling. Forum Carpe som samverkans- och stödstruktur i
länet inom funktionshinderområdet har fortsatt arbeta i växelverkan från lokalt till
nationellt och åter. Det som sker på nationell nivå måste förmedlas till regional och lokal
nivå och komma till kännedom ute i kommunerna bland chefer, nyckelpersoner och
medarbetare. Vidare att Forum Carpe är en förmedlande länk från lokalt till regional och
nationell nivå via de nätverk där Forum Carpe ingår. I denna process är Forum Carpes
organisatoriska grupper en viktig part, samt Forum Carpes webbplats och Facebooksida.
Stockholms stads socialförvaltning är administrativt ansvarig för Forum Carpe,
ordförande i styrgruppen och arbetsgivare för verksamhetsledningen. Under våren
2017 togs beslut att Forum Carpe skulle genomgå en genomlysning av verksamhetens
struktur, bemanning, uppdrag och organisation. Syftet med genomlysningen var att ur
ett arbetsmiljöperspektiv säkra omställningsprocessen från projekt till reguljär
verksamhet, samt att se över var i socialförvaltningens organisation Forum Carpe ska
befinna sig för mesta möjliga nytta. Genomlysningen kunde påbörjas under mars 2018.
Arbetet med resultatet från genomlysningen påbörjas hösten 2018 med ett fokus på
ramar för uppdrag och grundbemanning i verksamhetsledning. Genomlysningen har
föregåtts av att verksamhetsledningen under året arbetat med utveckling och
synliggörande av struktur, organisation och uppdrag vilket beskrivs nedan.
Under året har projekt DigIT fortsatt, ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring
digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldre- och funktionshinderområdet,
där cirka hälften av kommunerna ingår. Verksamhetsledningen prognosticerade om ett
minskat deltagande på grund av DigIT vilket visade sig stämma. Jämfört mot
verksamhetsåret 2016/2017 har deltagandet minskat med cirka 1000 deltagare som
prognostiserats. Förklaringen till det minskade deltagandet är dels DigIt, där Forum
Carpe vänder sig till samma målgrupp, samt att Socialstyrelsen kom med statliga
stimulansmedlen , som kommunerna kunde söka för kompetensutveckling. Detta
skapade en ökad satsning på kompetensutvecklingsinsatser under det året, som
troligtvis påverkande en minskad efterfrågan påföljande år.
Forum Carpes nya webbplats har fortsatt att utvecklats till att vara mer tillgänglig och
användarvänlig. Kommunikationen har även utvidgats till att innefatta film. Ett par
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kortare filmer skapas per termin i syfte att nå ut till fler utifrån förändrade
kommunikativa förutsättningar.
En annan ny kommunikationskanal är Forum Carpes Facebooksida som startade under
våren 2017 och antalet följare har kontinuerligt ökat.

Utveckling
Internt i Verksamhetsledningen
Under verksamhetsåret har Verksamhetsledningen fortsatt ett internt utvecklingsarbete
kring arbetssätt och organisation. Ett arbete som handlar om att söka effektiva arbetsprocesser och organisatoriska förutsättningar, för att anpassa arbetet till Forum Carpes
aktuella uppdrag. De statliga medlen från satsningen kring en evidensbaserad praktik
upphörde i samband med årsskiftet och innebär förändrade ekonomiska förutsättningar.
Här följer exempel på vad som gjorts för att matcha arbetssätt och organisation till nuvarande förutsättningar och behov. Verksamhetsledningen har sett över ansvarsområden
i arbetsgruppen kopplat till uppdrag och målgrupper i Forum Carpe. Samverkan med
regionala intresseorganisationer har i organisationen setts över och gått från att vara
fasta samverkansträffar till att bli samverkan som avgörs utifrån behov och gemensamt
intressanta teman. Den sedan länge upparbetade samverkan med de regionala FoU enheter som arbetar inom funktionshinderområdet har setts över i form och syfte då Forum Carpe tillsammans med FoU:er är kompletterande delar i den regionala stöd- och
samverkanstruktur som finns på funktionshinderområdet.

Kommunikation och information - hemsida
Under måluppföljning kan man läsa om mer utvecklingsarbetet. Utvecklingen på hemsidan är ett pågående arbete. Vad som bland annat hänt under verksamhetsåret är att:




Forum Carpe finns på Facebook sedan april 2017
Forum Carpe började göra kortfilmer som läggs på hemsida och Facebook sedan
hösten 2017
En ny logga skapades hösten 2017 i samverkan med kommunikationsenheten vid
Socialförvaltningen i Stockholms stad

Lärande och vardagsutveckling
Forum Carpe arbetar med kompetensutveckling som ska leda till insatser av god kvalitet
för den enskilde. Det handlar om att stödja lärande och vardagsutveckling i verksamheterna och att omsätta kunskap i praktiken. Där har vi exempelvis utvecklat och spridit
dokumentet Checklista för vardagslärande i samverkan med kommuner i länet.
Länk till checklista http://www.forumcarpe.se/verktygslada/checklista-vardagslarande/
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Vidare har vi bjudit in CKA och kompetensombud för en inspirerande halvdag med Anna
Gilbe, konsult och handledare inom individ-, grupp- och ledarutveckling under temat
arbetsplatslärande. Vi har även påbörjat ett arbete med att utveckla kompetensombudsuppdraget att innefatta ett stödjande perspektiv utifrån perspektivet lärande och
vardagsutveckling, vilket innebär att Kurs för nya kompetensombud har fått ett större
fokus på arbetsplatslärande. I skapande av kurser och seminarier finns också ett
pedagogiskt upplägg som främjar detta, exempelvis genom arbetsplatsanknutna
hemuppgifter.
Seminarierna som utgår från materialet Uppdrag & Yrkesroll som är framtaget inom
ramen för Forum Carpes samverkan, är exempel på aktiviteter där reflektion och
arbetsplatslärande lyfts. Uppdrag & Yrkesroll, genomförs av Verksamhetsledningen.
Dessa har under året modifierats till att ha en mer tydlig inriktning mot reflektion och
arbetsplatslärande, både som förhållningssätt men även som en metod att arbeta vidare
med i den egna verksamheten.
Länk till materialet Uppdrag & Yrkesroll:
http://www.forumcarpe.se/verktygslada/uppdrag-och-yrkesroll/

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Kompetensutvecklingsinsatserna i Forum Carpe bygger på de funktionshinderpolitiska
målen och intentionerna i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), SoL
(Socialtjänstlagen) samt FN-konventionen om Rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och barnkonventionen. Under året har arbetet fortsatt med att
tydliggöra FN-konventioner och dess relation till praktiken i olika
kompetensutvecklingsaktiviteter.

Styrgrupp
Under året har styrgruppen tagit beslut om ett nytt årshjul, från att tidigare löpa mellan
första april till sista mars, till att nu löpa per kalenderår med anledning att Forum Carpe
övergått till reguljär verksamhet. Omställningen till det nya årshjulet betyder att verksamhetsplanen löper från första april till sista december gällande 2018. I samband med
detta arbete omarbetades avtalen mellan kommunerna och Stockholm stad. Nya avtal
undertecknades vid årsskiftet.
Styrgruppen och verksamhetsledningen har sett behov av att skapa en kontaktlista över
funktioner på övergripande nivå, såväl hos kommunerna som hos stadsdelsförvaltningarna för att kunna bjuda in chefer på övergripande nivå för att sprida information,
möjliggöra delaktighet och förankring av forumet.

CKA roll förtydligad
Carpe Kommunansvarig, CKA, är en viktig organisatorisk funktion i Forum Carpe. CKA är
Verksamhetsledningens kontakt för kommunikation och dialog med alla kommunerna
för samverkan i Forum Carpe. En kommunikation och dialog som bland annat används
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vid inventering av behov kring kompetensutveckling. Verksamhetsledningen och
kommunerna är beroende att det görs ett strategiskt val när den här personen utses.
Som en hjälp när personen ska utses har Verksamhetsledningen tillsammans med CKA
förtydligat formuleringen kring CKA:s uppdrag och roll. (Bifogat Uppdrag för CKA)

Nationellt-regionalt-lokalt
Evidensbaserad praktik
Vid årsskiftet 2016-2017 fanns kvarstående medel på 430 488 kr från den överenskommelse som Sveriges kommuner och landsting (SKL) slutit med staten i syfte att
främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten. Forum
Carpe fick i uppdrag av StorSthlm att använda resterande medel från EBP-satsningen till
kompetenshöjande satsningar för personal inom funktionsnedsättningsområdet under
2017.
StorSthlm gav Forum Carpe ansvar att planera kompetenshöjande insatser utifrån den
behovsinventering som genomfördes av Forum Carpe i början av 2017, tillsammans med
de behov som identifierats av HSL-verksamheter via StorSthlm.
De kvarstående medlen har delvis använts till kompetensutvecklingsinsatser som finns
sammanställda i bilaga 1, Aktivitetslista 20170401-20180331. De användes också till
fortsatt personalförstärkning.
För information om vad som genomfördes i satsningen kring en evidensbaserad praktik
läs rapporterna 2013-2017 på www.forumcarpe.se , sökväg: > Om Forum Carpe >
Tidigare satsningar. Direktlänk: http://www.forumcarpe.se/tidigare-satsningar
På SKLs hemsida finns också den nationella utvärderingen av satsningen, sökväg: > Stöd
till personer med funktionsnedsättning > Publikationer. Direktlänk:
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder.1380.html

SKL’s nationella nätverk för funktionshinderfrågor
(Tidigare nationella EBP-nätverket funktionhinder)

Under verksamhetsåret har en ny modell för samverkan som går under namnet Partnerskapet trätt i kraft på nationell nivå, som ett resultat av den nationella satsningen på en
evidensbaserad praktik och regionala samverkansstrukturer. Partnerskapet innebär
att SKL, Socialstyrelsen och Regional samverkan har en modell för långsiktig samverkan
mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård.
För mer information om Partnerskapet, läs här:
Partnerskapet, modell för långsiktig kunskapsutveckling (PDF, nytt fönster)

Forum Carpe är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen inom
funktionshinderområdet i Stockholms län och är representanter i SKL’s nationella
nätverk för funktionshinderfrågor sedan tiden för satsningen på en evidensbaserad
praktik inom området (2013-2016). Under verksamhetsåret har Forum Carpes
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utvecklingsledare arbetat med den nya fasen som partnerskapet innebär och de frågor
som finns kring Stockholms läns samverkans- och stödstruktur (RSS). Ett arbete som
utgår från StorSTHLM.

Nationella kompetensrådet (NKR)
Stockholms län representeras av två verksamhetsledare från Forum Carpe i NKR. Under
november månad 2017 skickades ett förslag in till Myndigheten för yrkeshögskola
(Myh) om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i utbildning till stödpedagog inom
yrkeshögskolan. Varje region i landet har fått finna former för att fånga länets förslag. I
Stockholms län har CKA använts i arbetet med att få in kommunernas förslag till
nationellt likvärdigt innehåll. Föreskriften har föregåtts av en lång process nationellt och
under 2017 har en kontinuerlig kommunikation mellan Myh och den arbetsgrupp som
ansvarat för förslaget pågått. En av verksamhetsledarna från Forum Carpe har ingått i
arbetsgruppen som ansvarat för förslaget.

Regionalt nätverk för funktionshinderfrågor Stockholms län (Forum Carpe och
FoU-enheter Stockholms län)
(Tidigare Carpes regionala strategiråd)

Som en del av Forum Carpes samverkansstruktur finns regionalt nätverk för funktionshinderfrågor i Stockholm län. Under året har ett arbete genomförts i nätverket för att
utveckla samverkan och se över deltagande aktörer. Ett av resultaten är att syftet har
tydliggjorts och det finns ett fokus på forskning, utveckling och kompetensutveckling
inom området. Utifrån det tydliggörandet har också representanter i nätverket
förändrats till viss del. Medverkande är, förutom Forum Carpe, alla Forskning och utvecklingsenheter (FoU) i länet som arbetar med funktionshinderfrågor det vill säga, FoU
Nordost, FoU Södertörn, FoU Nu, APC (Akademiskt primärvårdscentrum), FoUU
Habilitering och hälsa (Forskning, Utveckling och Utbildning) samt Stockholms stads FoUsamordnare. Nätverket har i detta arbete även bytt namn från Carpes regionala
strategiråd till Regionalt nätverk för funktionshinderfrågor Stockholms län. Genom
nätverket fångas aktuella frågor, forskning och utvecklingsarbeten som kan leda till att
parallella processer undviks och samordningsvinster istället skapas. Forum Carpes
regionala struktur gör att kunskap och utvecklingsprojekt når hela länet genom
kompetensutvecklingsinsatser och via webbplatsen.
Exempelvis har en utbildningsdag för handläggare och socialsekreterare som arbetar
med barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer genomförts i samverkan
med FoU Södertörn utifrån deras rapport i ämnet. Ett annat exempel är ett seminarium
med samma aktör som handlade om självbestämmande i gruppbostad och bygger på
FoU Södertörns studie, Självbestämmande ett dilemma i gruppbostad.

Nationell samverkan
Kontinuerlig information har spridits från de två nationella nätverken till Styrgrupp,
CKA, kompetensombud, webbplatsen och Facebook. Genom Forum Carpes upparbetade
struktur med kommunerna i länet ger det kommunerna möjlighet att lyfta aktuella frågor på kommunnivå till relevant nätverk på nationell nivå.
Forum Carpe
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Vid framtagande av ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen, Vägar till Delaktighet, har
en av Forum Carpes utvecklingsledare ingått i en expertgrupp med andra regionala utvecklingsledare, forskare och företrädare för funktionshindersorganisationer. Syftet
med kunskapsstödet är att ge socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för ökad delaktighet för personer inom personkretsarna 1 & 2 enligt
LSS.
I detta arbete har även en utvecklingsledare varit Socialstyrelsen behjälplig med att
skapa kontakt med handläggare och enhetschefer hos utförare inom LSS-området i länet
för att möjliggöra kunskapsinhämtning och fånga behov från professionen i det initiala
skedet av uppdraget.
Länk till det framtagna kunskapsstödet:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-21

Uppföljning av mål
Prioriterade områden 2017-2018
Följande områden identifierades som prioriterade under verksamhetsåret:





Bemötande och kommunikation
LSS dokumentation
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst autism
Intellektuell funktionsnedsättning

Totalt har 2 500 personer deltagit i Forum Carpes aktiviteter.
Fördelade enligt följande indelning.

Kurser och föreläsningar (externa leverantörer)
26 föreläsningar och kortkurser har genomförts av upphandlade leverantörer
Ex. Grundkurs Autism 3 dagar, Fördjupning Autism 2 dagar, Att bemöta utmanande beteende 2 dagar, demens och intellektuell funktionsnedsättning
14 gymnasiekurser har genomförts
Ex. specialpedagogik 1 och 2, Psykiatri, Pedagogiskt ledarskap m.fl.
2 högskolekurser har genomförts
- Systematisk uppföljning i en evidensbaserad praktik 3 h. p
- Ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska och/eller intellektuell funktionsnedsättning – förstå, bemöta och samarbeta 7,5 h. p
Ett stort arbete har lagts ned på att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser av nya
leverantörer som upphandlades hösten 2017, dels genom att närvara vid kurser, men
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också genom planering och återkoppling till föreläsande personer, bland annat utifrån
ett funktionshinderperspektiv.

Egen regi och i samverkan
34 kompetensutvecklingsinsatser har genomförts
Seminarier, Uppdrag och yrkesroll, samverkan med FoU-er för att sprida ny kunskap/forskning/utvecklingsarbeten, Kurs i Delaktighetsmodellen m fl., STOCKK, Habilitering och hälsa
20 nätverksträffar har genomförts
Exempelvis nätverk för verksamhetsutvecklare, chefer inom socialpsykiatri, konstskapande verksamheter, HSL-teamen m fl.
(I bilaga 1, Aktivitetslista 20170401-20180331, hittar man det totala utbudet och antal
deltagare.)

Mål
Mer än 60% av Forum Carpes utbud ska ligga inom de prioriterade områdena och erbjudas i olika former.
Målet uppfyllt.
Större delen av Forum Carpes utbud ligger inom de prioriterade områdena. Stor efterfrågan har funnits inom neuropsykiatri/autism, utmanande beteende och lågaffektivt
bemötande, med flera personer som stått på reserv. Kurserna med inriktning
intellektuell funktionsnedsättning har blivit fulltecknade. En stor efterfrågan går att
utläsa av statistiken till seminarier ledda av FoU-enheterna i länet som forskar inom
funktionshinderområdet.
Inom gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 & 2, Pedagogiskt ledarskap, Psykiatri 1 och
Samhällsbaserad psykiatri berörs flera av de prioriterade områdena. I de kurserna ges
större möjlighet att bearbeta och reflektera över kunskapen och stort utrymme till
erfarenhetsutbyte erbjuds. Likaså högskolekursen Ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning – förstå, bemöta och samarbeta
berör dessa områden och ger möjlighet till kompetensfördjupning. De prioriterade
områdena har fått särskilt stort fokus i våra kanaler som Facebook och webbplats samt i
våra organisatoriska grupper.
Det prioriterade området bemötande och kommunikation lyfts kontinuerligt vid
nätverksträffar och vid seminarier där verksamheter ute i kommunerna delar med sig av
goda exempel. Tillfällen som erbjuder fördjupad reflektion och dialog kring arbetssätt
inom området.
Kontinuerligt sprids också information från de två nationella nätverken till Styrgrupp,
CKA och kompetensombud inom de prioriterade områdena. Likaså via webbplatsen, Facebook samt vid seminarier skapade i egen regi.
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Mål
Utvidga Forum Carpes utbud genom att skapa en webbaserad kompetensutvecklingsinsats
i form av filmad föreläsning, webbkurs, samarbetsyta eller liknande innan verksamhetsårets slut.
Målet uppfyllt.
Under verksamhetsåret har Forum Carpe skapat en Facebooksida, en snabbare och
lättsammare kommunikationskanal. På Facebook sidan finns möjlighet att göra
kommentarer och framföra synpunkter. Antal följare har kontinuerligt ökat under året.
Forum Carpe har också börjat göra kortare filmer som läggs ut på hemsidan och Facebook. Syftet med filmerna är dels att intervjua deltagare från olika aktiviteter hur de ser
på värdet och nyttan att delta, dels att erbjuda möjlighet att ge korta nedslag av
huvudinnehållet från till exempel en efterfrågad föreläsning.
Ett annat utvecklingsarbete som genomförts är reflektionsfrågor till webbutbildningen,
e-Autism, framtagen av Autism- och Aspergerförbundet. En projektledare har processlett
en arbetsgrupp på tre medarbetare från kommunerna/stadsdelsförvaltningarna,
Huddinge, Hägersten-Liljeholmen och Södermalm för att ta fram reflektionsfrågorna,
med syfte att stimulera till att kunskap omsätts i praktiken och möjliggöra till ett
fördjupat lärande på gruppnivå. Frågorna kan laddas ned från Forum Carpes webbplats
eller på webbutbildningen e-Autism.
På Forum Carpes webbplats förmedlas och länkas också till relevanta webbutbildningar
och aktörer inom funktionshinderområdet.
En digitalisering och uppdatering av studiematerialet Så får vi det bra på jobbet är under
arbete för att göra det tillgängligt via webbplatsen och nå ut till fler. Materialet handlar
om hur det går att skapa tillit i arbetsgruppen, som är en av flera förutsättningar för att
möjliggöra lärande.
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Uppföljning av ekonomi
Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Forum Carpes budget baseras på antal invånare i länet med 1,75 kr per kommuninvånare.
Vid årsskiftet 2016-2017 fanns kvarstående medel på 430 488 kr från den överenskommelse som Sveriges kommuner och landsting (SKL) slutit med staten i syfte att
främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten.
Forum Carpe fick i uppdrag av StorSthlm att använda resterande medel från EBPsatsningen till kompetenshöjande satsningar för personal inom funktionsnedsättningsområdet.
De kvarstående medlen har används till kompetensutvecklingsinsatser som finns
sammanställda i bilaga 1 Aktivitetslista 170401-180331, samt till lön för en visstidsanställd projektledare på heltid under tre månader. Detta för att möjliggöra
planering, administration och genomförande samt efterarbete av kompetensutvecklingsinsatserna.

Kompetensutvecklingsaktiviteter
Alla kompetensutvecklingsaktiviteter som erbjuds finns att hitta under posterna löner
samt övriga kostnader, se rutan nedan.
Forum Carpe levererar en mängd kompetensutvecklingsaktiviteter i egen regi i form av
exempelvis kurser, nätverk samt goda exempel. Under posten övriga kostnader finns det
som köps in från våra upphandlade leverantörer.
För att förtydliga detta följer här en kortfattad redovisning vad det har inneburit under
året där totalt 2500 personer från verksamhetsområdet deltagit i kompetensutvecklingsinsatser.

Kurser och föreläsningar (från upphandlade leverantörer)
Följande har genomförts inom ramen för posten övriga kostnader:
26 föreläsningar och kortkurser har genomförts av upphandlade leverantörer
Ex. Grundkurs Autism 3 dagar, Fördjupning Autism 2 dagar, Att bemöta utmanande beteende 2 dagar, demens och intellektuell funktionsnedsättning
14 gymnasiekurser, har genomförts
Ex. specialpedagogik 1 och 2, Psykiatri, Pedagogiskt ledarskap m. fl.
2 Högskolekurser har genomförts
- Systematisk uppföljning i en evidensbaserad praktik 3 h. p
- Ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska och/eller intellektuell funktionsnedsättning – förstå, bemöta och samarbeta 7,5 h. p

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 31 Stockholm
www.forumcarpe.se
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Kompetensutveckling i Egen regi och i samverkan
Följande har genomförts inom ramen för posten löner:
34 kompetensutvecklingsinsatser
Exempelvis seminarier som Uppdrag och yrkesroll, kurs i Delaktighetsmodellen men
också så kallade ”Goda exempel” vilket är ytterligare ett sätt att sprida kompetensutveckling i länet. Vid dessa tillfällen medverkar kommuner för att dela med sig av sina
arbetssätt inom olika efterfrågade områden som exempelvis ”Visuellt stöd”.
Vidare har kompetensutvecklingsinsatser skett i samverkan med Habilitering och hälsa
samt med FoU-er för att sprida ny kunskap/forskning/utvecklingsarbeten kopplat till
dialog.
20 nätverksträffar
Exempelvis nätverk för verksamhetsutvecklare, chefer inom socialpsykiatri,
konstskapande verksamheter, HSL-med flera

Bemanning
Under 2017 har den tidigare reducerade verksamhetsledningen återställts och från 1
maj 2018 är den samordnande funktionen åter på plats igen på 100 % och bemanningen
återställd. Under upptrappningen från sjukskrivning på deltid till ordinarie arbetstid har
verksamhetsledningen hanterat underbemanningen med tillfälliga anställningar.

Ekonomiskt utfall 2017 04 01 – 2018 03 31
Forum Carpe 2017 04 01 – 2018 03 31
Intäkter:
Kommunavgifter + anslag Stockholm stad
Kvarstående medel EBP
Periodisering bokslut 2017
Kursintäkter (högskole-, gymnasie-, DMO-kurser)
Summa intäkter

Tkr
3 826
405
547
826
5 614

Kostnader
Löner (kompetensutveckling i egen regi)
Lokalhyror och övriga lokalkostnader
IT- och telefonikostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-2 959
- 699
- 112
-1 819
-5 589

Nettokostnader
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Bilaga 1

Aktivitetslista 20170401--20180331

Antal

April

Social dokumentation, tvådagars
Psykisk ohälsa
EBP Etik, bemötande och förhållningssätt
Kompetensombudsträff
EBP Grav utvecklingsstörning och delaktighet

20
26
36
27
22

Maj

EBP Nätverksträff för vägledare i DMO
Compassion för handläggare
Nätverksträff för konstskapande verksamheter
Epilepsiföreläsning
EBP Autism grundkurs, tredagars
Utbildning för ambassadörer
Intellektuell funktionsnedsättning på C-nivå –
EBP Identitet och delaktighet
Bildstöd, lågaffektivt bemötande
EBP Smärta vid intellektuell funktionsnedsättning
EBP Bemötande vid utmanande beteende, tvådagars
EBP Autism fördjupning, tvådagars

22
22
21
32
36
8

Augusti

September

Specialpedagogik 1, gymnasiekurs
Specialpedagogik 2, gymnasiekurs
Autism, tredagars grundutbildning
Kurs för nya kompetensombud
Pedagogiskt ledarskap, gymnasiekurs
Psykiatri 1, gymnasiekurs
EBP Etik, bemötande och förhållningssätt
DMO informationsträff
Social dokumentation, storföreläsning
Epilepsiföreläsning
Demens och intellektuell funktionsnedsättning,
tredagars
Bemötande vid utmanande beteende & lågaffekEBP tivt bemötande
Psykisk ohälsa, tvådagars

Oktober

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 31 Stockholm
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25
12
59
46
31
24
21
37
9
10
17
40
6
37
29
33
38
36

Nätverksträff socialpsykiatri
Nätverksträff musikverksamheter

6
11

Kompetensombud och CKA

58
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November

MS föreläsning
Nätverksträff konstskapande
DMO kurs
Nätverksträff verksamhetsutvecklare
EBP Social dokumentation

22
11
9
15
36

Ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska
och/eller intellektuella funktionsnedsättningar,
7,5 hp
EBP Bilden som kommunikativt och kognitivt stöd
Intellektuell funktionsnedsättning på B-nivå,
Nätverksträff HSL
Nätverksträff handläggare
Rum för gemenskap

23
36
18
16
13
19

Att klara vardagen vid autism
Autism fördjupning, tvådagars
Systematisk uppföljning, 3 hp
EBP Bemötande anhöriga, seminarium
EBP Compassion för handläggare
Yrkeskrav och AR
Specialpedagogik 1, gymnasiekurs
Uppdrag och yrkesroll daglig verksamhet
Pedagogiskt ledarskap

69
35
17
42
25
9
16
16
10

Visuellt stöd i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Hur samtala om sexualitet?

December

Januari
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22
48

Bemötande vid utmanande beteende & lågaffekEBP tivt bemötande
Självbestämmande, ett dilemma i gruppbostad
Samhällsbaserad psykiatri, gymnasiekurs

43
25
11

EBP Grunkurs om kommunikativt och kognitivt stöd

52

Uppdrag och yrkesroll boende
Nätverksträff konstskapande

22
10

Vad skulle jag gå miste om ifall jag inte kunde
läsa?
Nätverksträff HSL

44
12

Samverkan för barn med funktionsnedsättning i
socialt utsatta områden
HSL-nätverk sjuksköterskor
Bemötande vid utmanande beteende, tvådagars

55
18
37
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Självbestämmande, ett dilemma på gruppbostad
Kurs för nya kompetensombud
LSS i praktiken - ett anhörigperspektiv

25
12
49

Februari

Bilden som kommunikativt och kognitivt stöd
Specialpedagogik 2, gymnasiekurs
Social dokumentation, storföreläsning
Nätverksträff musikverksamheter
Samverkan med landstingsvården
Kompetensombudsträff
Ambassadörsutbildning
Nätverksträff HSL-chefer och MAS

41
21
75
12
24
39
1
25

Mars

Psykiatri 1, gymnasiekurs
Nätverksträff verksamhetsutvecklare
Social dokumentation, tvådagars

11
12
40

Specialpedagogik 1, gymnasiekurs

37

Bemötande beteende vid utmanande beteende,
tvådagars
Uppdrag och yrkesroll personlig assistans
Psykisk ohälsa, tvådagars
Rum för gemenskap
Nätverk konstskapande verksamheter
Epilepsi, föreläsning

38
19
33
16
16
38

Boendestöd på papper och boendestöd i praktiken

25
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