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Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholm stad och kommuner i Stockholms län. Syftet
med samverkan är att yrkesverksamma inom funktionshinderområdet ska erbjudas möjlighet att
utveckla sin kompetens och att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av
stöd. Syftet är också att främja verksamhetsutveckling och arbetet med en kunskapsbaserad praktik.
Forumets målgrupper är:
 medverkande kommunerna i Stockholms län
 området stöd till personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri, samt HSLorganisationerna i kommunerna
 yrkesverksamma från utförar- och myndighetssidan
Genom forumets organisation, med representation från medverkande kommuner, identifieras gemensamma behov i länet inom funktionshinderområdet. Därefter kan kunskapshöjande insatser
erbjudas för de medverkande kommunerna. Kompetensutvecklingen som tas fram och genomförs ska utgå från nationella och regionala styrdokument och mål samt lagstiftning som är relevant för området.
Forum Carpes verksamhet består av att:






upphandla, skapa, genomföra och kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser i form av
kurser, föreläsningar, seminarier, poänggivande kurser på gymnasie- och högskolenivå
erbjuda nätverk och kunskapsutbyten
sprida goda exempel från verksamheter i kommunerna kring arbetssätt och metoder för
kollegialt lärande och utveckling
vara stöd i arbetet i att kunskaper omsätts i praktiken genom arbetsplatslärande och vardagsutveckling
medverka i relevanta nätverk regionalt och nationellt i syfte att omvärldsbevaka, sprida och
inhämta kunskap. Forum Carpe är genom nätverken en länk mellan nationell, regional och
kommunalnivå för kunskapsutbyte

Forum Carpe ingår i en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) inom funktionshinderområdet i Stockholms län sedan 2013. Forumet fick då det nationella uppdraget kring
en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.
Forum Carpe är ett resultat av att Europeiska socialfonden (ESF) finansierade projektet Carpe
som pågick mellan 1 januari 2009 - 31 mars 2012 i Stockholms län. 1 april 2012 bildades den
samverkan som kallas Forum Carpe. Under 2020 är 25 av länets 26 kommuner med och samfinansierar Forum Carpe.
För mer information om Forum Carpe, besök www.forumcarpe.se
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Fokusområdena har tagits fram tillsammans med kommunrepresentanterna i länet. De hänger
också samman med den regionala och nationella strukturen för kunskapsstyrning. Områden som
identifierats som mest angelägna för 2020 är:




Kompetensförsörjning och rekrytering
Brukarinflytande och delaktighet
Jämlik vård och omsorg – psykisk ohälsa och samsjuklighet

Under året kommer Forum Carpe vara ett regionalt stöd i arbetet för kunskapsutbyte och kunskapsspridning genom att vara en länk mellan lokal och nationell nivå. Detta innebär bland annat
att omvärldsbevaka och synliggöra forskning, kunskap och goda exempel inom de framtagna
områdena som sedan kan spridas för lärande och utveckling i länet. Det innebär också att en del
av den kompetensutveckling som erbjuds berör något av fokusområdena. I arbetet kring fokusområden sker vidare samverkan med andra aktörer på regional och nationell nivå.

Förväntat resultat
90 % av deltagarna på upphandlade utbildningar/kurser är nöjda
90 % av deltagarna på kompetensutvecklingsinsatser som sker i samverkan är nöjda

Arbetssätt
 Kvalitetssäkrad avropsprocess enligt rutin
 Digital utvärdering av alla redan kvalitetssäkrade kurser för uppföljning mot mål
 Digital utvärdering genom stickprov på nätverk i syfte att fånga behov och kvalitetssäkra
 Digital utvärdering och uppföljning med föreläsare/leverantör av alla nya kompetensutvecklingsinsatser för kvalitetssäkring
 Deltagande i genomförande och uppföljning med föreläsare/leverantör av alla nya kompetensutvecklingsaktiviteter för kvalitetssäkring
 Omvärldsbevakning
Uppföljning
 Sammanställning och analys av utvärderingar
 VB
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Förväntat resultat
Deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar har en representant
De deltagande representanterna har mandat att företräda sin kommun och stadsdelsförvaltning

Arbetssätt
 Besluta om struktur för effektiv samverkan
 Uppdatera uppdragsbeskrivning för organisatoriska funktioner (styrgruppsarbete)
 I samråd med deltagande kommuner utse organisatoriska funktioner
 Tydliggöra för deltagande kommuner hur deras organisatoriska funktioner kan öka kommunens inflytande och påverkan över Forum Carpes innehåll
 Erbjuda vissa möten kring samverkan digitalt
 Processleda arbetet med de organisatoriska grupperna för att driva den regionala samverkan
Uppföljning
 Mäta antal kommuner och stadsdelsförvaltningar som har utsedda representanter
 VB

Förväntat resultat
Kommunerna har kännedom om Forum Carpe och vad verksamheten erbjuder
Kursdeltagarna har kännedom om Forum Carpe och verksamheten

Arbetssätt
 Utforma en strategisk plan för och erbjuda kommundialoger kontinuerligt över tid
 Strategiskt utskick av information två gånger per år till kommunernas övergripande
funktioner


Påbörja arbete med att ta fram stöd- och informationsmaterial som främjar en strategisk
kommunikation





Uppdatera, utveckla och administrera forumets hemsida (www.forumcarpe.se)
Uppdatera texter på forumets hemsida
Producera kursblad två gånger om året samt annat material vid behov
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Sprida information om forumets verksamhet genom bl.a. foto och film
Uppdatera och administrera forumets facebooksida
Kontinuerliga informationsutskick till forumets organisatoriska grupper kring utbudet.

Uppföljning
 VB

Budget 2020
Intäkter (tkr)
Anslag Stockholm
Kommunintäkter (24 kommuner)
Kursintäkter (poänggivande kurser)
Summa intäkter

2 160
2 895
420
5 475

Kostnader (tkr)
Löner *
Lokalhyror
Övriga lokalkostnader (el, vatten, sophantering)
IT- och telefoni
Kompetensutveckling**
Övriga kostnader

-3 064
-696
-50
-85
-1 317
-263

Summa kostnader

-5 475

Netto (tkr)

0

* Avser drift och samordning så som administration, kompetensutveckling i egen regi samt upphandling, utveckling och kvalitetssäkring av kompetensutvecklingsinsatser.
Forum Carpes bemanning består av 3,75 tjänster fördelade på en gruppledare/projektledare, 2
projektledare på 100% vardera samt en kommunikatör på 75%.
** Utöver kostnader för externa föreläsare består posten även av kostnader för fika och extern
lokalhyra för vissa av kompetensutvecklingsinsatserna.
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