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Forum Carpes verksamhetsidé bygger på att yrkesverksamma inom funktionshinderområdet kan utveckla sin kompetens och att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer
som får stöd. Forum Carpes uppdrag innebär att skapa och genomföra kompetensutvecklingsinsatser, hålla nätverk och sprida goda exempel från verksamheter i länet. Uppdraget
innebär även att synliggöra och omvärldsbevaka funktionshinderområdet med fokus på
kompetensutveckling genom samverkan med aktörer på nationell- och regional nivå.
För mer information om Forum Carpe, besök www.forumcarpe.se

År 2019 är första året utan Europeiska socialfondsmedel (ESF) och/eller statliga medel vilket innebär att det är första året då kommunernas finansiering utgör ensam grund för Forum Carpes budget. Den avgift som 2012 avtalades mellan kommunerna för att ingå i Forum Carpe samverkan kring kompetens- och verksamhetsutveckling har sedan dess inte
räknats upp i takt med att kostnader som löner, lokaler och kurskostnader gått upp. Anledningen till detta är att det inte varit aktuellt eftersom ESF medel och/eller statliga medel
förstärkt Forum Carpes budget.
Under 2018 har en översyn av Forum Carpe genomförts och arbete med att anpassa verksamheten efter översynens resultat kommer att pågå under 2019.
Nytt avtal mellan kommunerna och Stockholm stad arbetas fram inför 2020 med en uppräknad avgift som möjliggör en fortsatt samverkan som går i takt med reguljär kostnadsökning.
Genom representation i två nationella nätverk, Nationella Kompetensrådet (NKR) och Nationellt nätverk funktionshinder (SKL-nätverk), har det sedan många år pågått en kommunikation och kunskapsspridning mellan kommunal, regional och nationell nivå. Efter projekttidens och de statliga satsningarnas slut finns behov av att utveckla formerna för kommunikationen och kunskapsspridningen så att de passar med de nya förutsättningarna för Forum Carpe.

Under 2019 har Forum Carpe tre mål.

Förväntat resultat
 De kommuner som vill samverka kring kompetens- och verksamhetsutveckling inom
funktionshinderområdet ingår uppdaterade avtal med Stockholm stad.
 Merparten av deltagande kommuner och stadsdelsförvaltningar har aktiv representation genom de funktioner/roller som krävs för samverkan.
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Aktiviteter
 Arbeta fram och förankra nya avtal med länets kommuner
 Tydliggöra kommunernas roll och ansvar i länssamverkan genom:
 dialog med kommunerna
 utveckla styrgruppsarbetet för ökad delaktighet i länet
 arbeta för att alla kommuner har en strategiskt utsedd CKA-representant
som har förutsättningar för att utföra uppdraget för en optimal samverkan
Arbetssätt och resurser
Fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt för att underlätta och skapa förutsättningar
för Forum Carpes samverkan. Genom planerade möten med styrgrupp och CKA-representanter och kommunikation, kunskapsutbyte och dialog kring strategiskt viktiga frågor.
Kommunikation sker också via mejl och webbplats. Vid behov erbjuds särskilt anpassad information och dialog kring nya förutsättningar och avtal inför 2020.
Utforska möjligheterna till digitala möten och digital kommunikation som kan underlätta i
rollen som CKA-representant samt vidareutveckla webbplatsen som informationskanal
som stöd för CKA-representanter och övriga användare av forumet.
Uppföljning
 T2 och VB - Nya och undertecknade avtal mellan kommunerna och Stockholm stad
 VB - Enkät till funktioner/roller som krävs för en fungerande och aktiv länssamverkan och statistik av övergripande representanter.

Förväntat resultat
Ökad nytta för deltagande kommuner att ingå i den regionala strukturen, Forum Carpe, för
kunskapsspridning och kunskapsutbyte inom verksamhetsområdet på kommunal, regional
och nationell nivå.
Aktiviteter
 Utveckla rutinen för kommunikation och kunskapsspridning mellan den nationella,
regionala och kommunala nivån i länet
 Fortsätta att utveckla hemsidan som verktyg för omvärldsbevakning och kunskapsspridning och underlätta en kunskapsbaserad praktik
Arbetssätt och resurser
Befintliga resurser är anställdas tid och kunskap om forumets struktur samt Forum Carpes
hemsida.
Arbetet sker genom medverkan i de nationella nätverken, Nationella kompetensrådet och
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byte mellan den nationella och kommunala nivån. Vidare kan representationen också innebära att ingå i olika arbetsgrupper kring aktuella, nationella frågor och beakta länets behov
och kunskaper i det sammanhanget.
Inom den regionala strukturen Forum Carpe hanteras kunskapsspridning och kunskapsutbyte genom relevanta nätverk; framför allt via CKA och styrgrupp samt i nätverken för
olika yrkesfunktioner. Kunskapsspridning och utbyte sker också på Forum Carpes webbplats och särskilt fokus läggs på att utveckla detta under året.
Uppföljning
 VB - Genom kvalitativ uppföljning med CKA och styrgrupp
 T2 och VB - Genom att följa upp rutinen av arbetet kring kunskapskapsspridning
och kunskapsutbytet kommunalt, regionalt och nationellt

Samverkan innebär exempelvis (utöver att erbjuda kurser) att sprida goda exempel på arbetssätt från verksamheter, nätverk- och erfarenhetsutbyten, sprida ny forskning och synliggöra verksamhetsområdet.
Förväntat resultat
95 % ser ett värde i att samverka kring kompetensutveckling som förväntas bidra till en
ökad kvalitet inom verksamhetsområdet.
Aktiviteter
Enkät går ut till CKA, styrgrupp och kompetensombud under hösten 2019. Begreppet samverkan definieras i enkäten.
Uppföljning
VB

Forum Carpe finansieras av de deltagande kommunerna i Stockholms län. Avtal skrivs mellan Stockholms stad och respektive kommun och förlängs med ett år om ingen av parterna
skriftligen sagt upp avtalet före 30 juni innevarande år.
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Anslag Stockholm
Kommunintäkter
Kursintäkter

-1 500
-2 409
-544

Summa intäkter

-4 453

Löner
Lokalhyror
IT- och telefonutrustning
Övriga lokalkostnader
Kostnader kurser
Övriga externa kostnader

2 644
667
85
50
860
147

Summa kostnader

4 453
0

Kommentar till budgeten
Forum Carpes bemanning består av 3,75 tjänster fördelade på en samordnare/projektledare och två projektledare på 100% vardera samt en kommunikatör på 75%.

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 31 Stockholm
www.forumcarpe.se

