
                                                                       

            

Verksamhetsberättelse år 2010 för FoU-Nordväst 

1.1 Inledning 
FoU-Nordväst, som år 2010 firat sitt tioårsjubileum, har i huvudsak fyra 

verksamhetsområden: 

 

1)      Missbruk och vuxna  

2)  Barn unga och familj 

3)  Socialtjänstpsykiatri 

4)  Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser 

 

I det följande redogörs för utfall i förhållande till 2010 års verksamhetsplan per område. 

Redovisningen inleds med enhetens administrering, övergripande mål varefter redovisas utfall 

för de olika ”fälten”. Avslutningsvis återfinns ett avsnitt under rubriken ”allmänt” före 

ekonomisk redovisning. 

1.2 Organisation/Kansli 

Styrgrupp:  
8 socialnämndsordföranden 
8 socialchefer 
FoU-chef 
 

 

FoU-råd 
8 representanter – en från varje 
kommun 

 

Personal 
FoU-chef/forskningsledare 
FoU-forskare (proj.anst.), 2 pers 
FoU-medarbetare 
Administratör 
Projektanställda, 3 pers 

 

- total, antal manår 

 

Lokal 
Tingsvägen 17B, Sollentuna/Tureberg 
(nytt namn sedan september: Oppegårdsstråket 
12) 

Antal seminarier & deltagare 

 
- 4 sammanträden, protokollerade: 
12 mars 
2  juni 
24 september 
2 december 
- totalt 47 pktr behandlande 
 
 
- 9 rådsmöten, med minnesanteckningar 

 

1 
0,8 
1 
0,6 
1,7 
 
5,1 

 
 
205 m2 

 
 

58 semiarier/kurser/nätverksträffar etc. 

1 118 deltagare 
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2. Verksamhet 

2.1 FoU-Nordvästs övergripande mål/måluppfyllelse 
 

FoU-frågorna ska vara levande frågor inom de åtta nordvästkommunerna. FoU-Nordväst ska 

verka för att det sociala arbetet är kunskapsbaserat.  

 

Mål Strategi/medel Uppföljning/metod Utfall 

FoU-frågorna ska vara 

aktuella i 

kommunerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sociala arbetet ska 

vara kunskapsbaserat 

 

 

 

 

 

 

FoU-Nordväst ska 

kvalificera sig 

nationellt 

 Föredrag. SN/motsv 

   minst 2 ggr/mandat-

period & kommun 

 

 

 

 Miniseminarier i 

lokala minst 1 

gång/verksamhetsår 

& kommun  

 

 Stödja & utveckla 

FoU-rådsleda-

möternas roll i 

kommunerna 

 

 

 

 Strategier inom varje 

verksamhetsfält (se 

nedan) 

 

 

 

 

 

 Peer-review av 

oberoende forskare */ 

 Presentera 

enhetens arbeten i 

olika sammanhang  

- FoU-frågor återfinns i 

kommunernas VP 

 

- FoU-frågorna på 

dagordning i 

ledningsgrupper & 

SN/motsv  

 

 

 

 

- lokala FoU-aktiviteter 

i kommunerna med viss 

regelbundenhet 

 

 

 

 

- regelbunden 

information 

- följa upp att 

investeringar inom 

varje fält upprätthålls, t 

ex ASI; BBiC  

 

 

 

 

 

Se tablå 1 

 

 

Se tablå 1 

 

 

 

 

5 tillfällen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- utskick 

aktuell 

forskning 

minst 1/v 

- se nedan 

inom varje 

”fält” 

 

avv SKL:s utr 

 

15 rapporter, 

artiklar/mostv 

presenterade 

 
*/ utvärderingsmetod med drag av kollegiegranskning 
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FoU-frågor hanteras i kommunerna enligt nedanstående tablå: 

 

Tablå 1. Lokala FoU-aktiviteter i nordvästkommunerna 2010 
 

 

 

Kommun 

 

FoU-frågor  

återfinns  

i VP 

FoU finns på 

dagordningen i 

ledningsgrupp 

& nämnd/motsv. 

Finns FoU-råd 

o/e andra 

regelbundna 

aktiviteter  

 

 

Annat 

 

Ekerö 

Tveksamt  -  

2 pktr mkt 

kortfattat 

 

nej 

 

nej 

FoU-frågor har 

behandlats vid 

enstaka tillfälle 

 

Järfälla 

 

nej 

nej  (kan tas upp 

vid behov vid 

avd.möte 

månadsvis) 

 

ja 

FoU punkt  

”Gemensam 

budget”  

 

Sigtuna 

 

Ja 

 

ja 

 

nej 

FoU-frågor 

inlemmade i det 

ordinarie 

styrsystemet 

 

Sollentuna 

 

 

Ja 

 

ja 

 

Ja, lokalt FoU-

råd 

 

Forskningscirklar 

på BoU 

 

Solna 

 

Ja 

 

Ja, 1 g /månad 

FoU-caféer - 

inget lokalt 

FoU-råd 

 

 

Sundbyberg 

 

Ja 

 

Tas upp vid 

behov 

 

nej 

FoU-frågor vid 

behov i 

ledningsgrupp 

Upplands-Bro Uppg. saknas Uppg. saknas Uppg. saknas  

 

Upplands Väsby 

 

 

 ja 

 

ja 

 

ja 

 

 

Kommentar 

I fem kommuner finns FoU nämnt i verksamhetsplanen, om än mycket summariskt i några.  

I flera kommuner finns FoU-frågor på ledningsgruppens/motsvarandes dagordning som en 

särskild punkt, i andra tas de upp ”vid behov”.  

 

Hur det lokala arbetet med FoU-frågor ska organiseras i kommunerna är en fråga som FoU-

Nordväst som enhet saknar möjlighet att styra. Frågan har behandlats i FoU-rådet vid ett 

flertal tillfällen under året. Lokala FoU-råd har under året varit aktiva i 3 kommuner. I andra 

tas FoU-frågor upp vid spridda tillfällen. Några har prioriterat FoU-seminarier i form av 

caféer eller motsvarande.  

I ett par kommuner utvisar tablån ovan att det inte tycks föregå något FoU-arbete 

överhuvudtaget, vilket är missvisande, eftersom i minst en av dessa har pågått ett intensivt  
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utvecklingsarbete med stöd av FoU. I en kommun har FoU-frågor inlemmats ”--- i det 

ordinarie styrsystemet”, men just här har FoU-enheten haft väldigt lite kontakt med 

verksamheterna.  

En viktig iakttagelse är att lokala FoU-aktiviteter i en kommun är i hög grad beroende av två 

faktorer – att det finns engagerade personer som driver dessa frågor samt att när socialtjänsten 

omorganiseras, prioriteras de inte.  Minst tre av nordvästkommunerna har under 2010 

genomfört omfattande omorganisationer av socialtjänstens individ- och familjearbete. 

 

Utomstående granskning av FoU-Nordväst via peer-review/motsvarande har under året 

diskuterats och enheten har förhandlat med professor Ove Vestman, Mälardalens Högskola, 

som på uppdrag av SKL sammanställer rapport om hur FoU-enheter kan utvärderas. 

Rapporten ännu inte färdig. Kontakter har tagits med flera institutioner för socialt arbete med 

erbjudande om att genomföra en motsvarande granskning av FoU-Nordväst, men utan 

framgång.  
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2.2 Socialt arbete med inriktning mot ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknad/måluppfylllelse 
Anders Arnsvik, FoU-medarbetare 

 

Inledning 

Enligt beslut i chefsgruppen för ekonomiskt bistånd hösten 2009 bildades 2010 ett nätverk för 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som möter unga vuxna, 18 – 25 år då det fanns en 

allmän uppfattning inom ekonomiskt bistånd att gruppen hade ökat. Chefsnätverket främsta 

funktion har varit erfarenhetsutbyte samt koppla vardagsfrågorna till aktuell forskning inom 

området.  

 

Mål  Strategi/metod Uppföljning/metod Utfall 

Övergripande: 

Kunskapsutveckling/integrering 

av forskning och praktik i 

frågor som rör socialbidrag 

- chefsnätverk  

- nätverk för 

handläggare 

- behovs- och 

probleminventering 

 

- minnesanteck-   

   ningar 

 

 

- sammanställning 

Fyra möten 

chefs- 

nätverk 

Skapa kunskap i kommunerna 

om faktorer som leder till  

minskat bidragsberoende 

 

 

Kartlägga gruppen unga vuxna 

med ekonomiskt bistånd, deras 

behov 

 

Identifiera vilka specifika 

instrument som krävs för 

målgruppen unga vuxna 

 

 4 arbetande 

seminarier 

 6 öppna 

seminarier 

 1 temadag 

 

 

 4 semina-

rier/forsknings-

cirklar 

 

 

- Varje kommun 

redovisar  hur de 

arbetar/arbets-  

 rapport- enkät 

 

 

 

 

- sammanställning 

- rapport 

Nätverk 

Unga vuxna 

 

Fyra 

arbetande 

seminarier 

kring olika 

teman 

 

Samman- 

ställning 

 

Temadag,  

enkät   

 

 

Kommentar  

Nätverket Unga vuxna riktade sig till socialsekreterare som möter unga vuxna. Inledningsvis 

gjordes en inventering i syfte att lyfta angelägna frågor, som ”vilka är dom”, vad är känne-

tecknande för dem som blir långvariga klienter inom ekonomiskt bistånd, vad finns det för 

framgångsrika arbetsmodeller (goda exempel). Varje fråga belystes ytterligare genom 

inbjudna externa föreläsare. Avslutningsvis gjordes en sammanställning som också återfördes 

till kommunerna. Arbetsmodellen syftade till att arbeta med frågor som ligger nära 

vardagspraktiken och fördjupa dessa frågor genom att inbjuda föreläsare och därmed förmedla 

ett bredare perspektiv.  
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Försörjningsstödsdag  

2010 års Ekonomiskt biståndsdag utgick också från temat Unga vuxna och ambitionen var att 

även få med olika samarbetsparter som gymnasieskolan, psykiatrin och arbetsförmedlingen. 

Socialsekreterare deltog under planeringsarbetet av temadagen. Tyvärr lyckades inte denna 

ambition då många av de inbjudna av samarbetsparterna inte kom.  

 

Nätverk Ekonomiskt bistånd (chefsnätverk) 

Nätverket har träffats enligt plan. Emellertid har det varit svårt att samla alla kommuner. Vid 

ett flertal möten har kommuner anmält förhinder på grund av akuta internorganisatoriska 

frågor har prioriterats.  
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2.3 Socialt arbete med vuxna, särskilt missbruk/måluppfyllelse  
Anders Arnsvik FoU-medarbetare 

Jouko Lindgren, FoU-medarbetare 

 

Inledning 
2010 års verksamhet vid FoU-Nordväst har inneburit fortsatt arbetet med att skapa en 

gemensam kunskapsbas med fokus på arbetet med människor med missbruk, beroende och 

samtidig psykiatrisk och/eller somatisk ohälsa samt fortsatt erbjuda sammanställning av ASI-

intervjuer. Temadagar och seminarier har knutit an till översynen av missbrukarvården.  

 

Mål  Strategi/metod Uppföljning/metod Utfall 

Övergripande: 

Kunskapsfördjupning 

& utvecklingsarbete 

inom missbr.området 

 

 Seminarier 

 Temahalvdag 

 

- Redovisning, 

seminarier  

- Enkät  

 

- Ett  semina- 

   rium 

- Två basut-  

   bildningar 

Projekt i samarb BC-

Sthlm 

- Gemensam 

kunskapsbas -  

missbruk, beroende 

och samtidig 

psykiatrisk och/eller 

fysisk ohälsa 

- Förbättrad 

samverkan mellan 

huvudmännen  

 Utbildning i 

samverkan BC-

Sthlm.  

 

 Arbetande 
seminarier 

 

 

 

 Handlingsplan för 

ärenden  

 

- Före- och 

efterstudie/enkät 

 

 

 

 

 

 

 

- Observationspro- 

tokoll 

 

2 föreläsningar  

 

 

Projektet nedlagt 

maj 2010 enl 

beslut i FoU:s 

styrgrupp 

Kommunerna ska öka 

antalet genomförda 

ASI-intervjuer 

intervjuer med 10 % 

samt öka antalet 

genomförda uppfölj-

ningsintervjuer 

 

 

- ASI-data ska 

användas på 

aggregerad nivå 

 Fortsatt 

nätverksarbete  

 Lokalt uppfölj-

ningsarbete via 

ASI-ansvarig 

 

- Sammanställning 

av ASI-data på 

lokal & regional 

nivå 

 

-  7 träffar med 

ASI-nätv 

- antalet ASI-iv 

har minskat med 

22% 

- ASI-uppf ökat 

med ca 12 %-

enheter 

- ASI-data har 

presenterats och 

diskuterats   

 

Utvecklingsarbete: 

förbättrat samarbete 

för gruppen unga 

vuxna med 

missbruksproblem 

och ohälsa   

 

Samarbete med BCS och 

KSL i linje med 

Missbrukspolicy, 

Stockholms län -  

Processtöd/Unga vuxna                                

 

 

 

 

 

- minnesanteck-   

   ningar 

 

 

 

- Utfall 2011 

 



 

  2011-02-23 

 8 

 Styrgruppsmöten 

 Nätverksmöten 

med processtödjare 

 Kunskapsöversikt 

&  sammanställn 

data från  ASI-net  

samt 

psyk.kartläggning 

 Bidra till lokala 

samråd 

 Seminarier med 

deltagare fr.  BC, 

socialtj., psykiatri, 

krim.vård 

 

 

- Kunskapsam-

manställning  

 

 

 

- Intervjuer med 

lokala samråd 

 

  

Kommentar 
- Basutbildning  

Under året genomfördes färre seminarier inom fältet totalt på grund av att FoU-Nordväst 

tillsammans med FoU-Nordost, FoU-Södertörn, Stockholms stad, Beroendecentrum och 

kriminalvården var involverad i två 4-dagars basutbildningar, ”Riskbruk, missbruk – Kunskap 

till praktik”. Utbildningen baserades på de Nationella riktlinjerna för missbruks- och 

beroendevården (2007). Utbildningen hölls på Oscarsteatern i Stockholm, finansierat av 

Sveriges kommuner och landsting. Medarbetare vid FoU-Nordväst deltog aktivt både i 

planeringsarbetet och genomförandet. Totalt deltog 1 800 personer. 

 

- Gemensam kunskapsbas om människor med missbruk, beroende och samtidig psykiatrisk 

och/eller ohälsa.  

Syftet med projektet var att förbättra samverkan mellan huvudmännen. Personal inom 

socialtjänstens missbruksvård, socialpsykiatrin och landstingspsykiatrin skulle gemensamt 

delta i studiecirklar. Projektet lades ned i maj 2010. Särskilt kommunernas missbruksenheter 

angav att ärendebelastning, tidsnöd samt andra internt planerade satsningar, gjorde det 

omöjligt att formera studiecirklarna. Beslut om att lägga ned projektet fattades av FoU-

Nordväst styrgrupp i maj 2010. Avrapporterades till SoS/NU!-projektet, som avsatt bidrag för 

genomförandet.   

 

- ASI-nätverket (Addiction Severity Index) 

Nätverket har träffats sju gånger. Fokus har varit att diskutera ASI i stort och i smått. FoU har 

inför träffarna sammanställt och presenterat ASI-data på aggregerad nivå, vilket erbjudit  

översiktlig information om klientpopulationen. ASI genomfördes 2010 systematiskt i 7 

kommuner. Trots detta har antalet genomförda ASI-intervjuer minskat med 22 %-enheter, 

jämfört med år 2009. Däremot har fler ASI-uppföljningar genomförts, en förbättring gentemot 

tidigare år med 12 %-enheter, från 64 år 2009 till 72 år 2010. 

Bakomliggande faktorer till minskningen av antalet genomförda ASI-intervjuer kan vara 

flerfaldig, bland annat att allt fler personer med missbruksproblem som har kontakt med 

kommunernas socialtjänst redan har intervjuats. Men det finnas också andra faktorer. Två 

viktiga iakttagelser under året har varit följande:  

-  
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- att genomförandet av ASI-intervjuer i en kommun är avhängigt de organisatoriska 

förutsättningarna, det vill säga ärendebelastning, personalomsättning, omorganisation och 

ledarskap.  

- det är avgörande att personalen har utbildning i manualen, att de kan se nyttan av att göra 

både grund- och uppföljningsintervju samt ha egen stark motivationen för att använda 

ASI.  

- Övrigt 

Under året har FoU-Nordväst inte anlitats av missbruksenheterna för lokala 

seminarier/motsvarande. 
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2.4 Socialt arbete med barn, unga och familj/måluppfyllelse 
Åsa Backlund, FoU-forskare, Maria Gladh, FoU-medarbetare, Agneta Mönefors Berntell, BBIC-

samordnare, 

 

Inledning 

Interkommunal samverkan, myndigheters gemensamma ansvar för barn och unga som 

riskerar att fara illa samt socialtjänstens ansvar för förebyggande insatser betonas starkt i 

statliga utredningar som rör området (SOU 2009:68; SOU 2010:95). Kunskapsutveckling, 

uppföljning, samverkan och förebyggande arbete har varit centrala begrepp för FoU-

Nordvästs arbete kring barn, unga och familj år 2010.  

 

Mål  Strategi/metod Uppföljning/metod Utfall 
Övergripande:  

Kunskapsutveckling/inte-

grering av forskning och 

praktik inom barn, familj 

och ungdomsområdet 

 - nätverksträffar 

 - seminarier 

 - föreläsningar  

 

 

-  seminarier/ 

nätverksträffar 

-  Utvärderingsformulär 

vid seminarier 

- årlig sammanställning 

av nätverksarbete 

Se nedan + 1 

öppet 

seminarium (se 

kommentar). 

 

Kunskapsfördjupning och 

utvecklingsarbete om barn  

i familjehemsvård. 

 Nätverk för 

handläggare inom 

familjehemsvård  

 Seminarier 

- 6 nätverksträffar 

- 2 öppna seminarier 

- utarbeta uppföljnings-  

  instrument 

-7 träffar 

-1 seminarium 

Utveckla instrument för 

uppföljning, beställares och 

brukares värdering och 

utfall av familjebehandling 

 Nätverk för 

familjebehandlar 

 Enkätundersökn. 

   - nätverksträffar 

- öppet seminarium 

- Rapport 

 

- 5 träffar 

- Rapport 

- Ett öppet 

seminarium 

- Framtagande 

av datafil 

Projekt – LS-medel 

Implementering BBiC  
 Samordning 

nätverk för BBiC-

utbildare och 

BBIC-ansvariga  

- nätverksträffar BBIC-

utbildare 

- nätverksträffar BBIC-

ansvariga 

- öppna seminarier 

- 8 träffar 

(utbildare och 

ansvariga) 

- 2 öppna 

seminarier 

Projekt – LS-medel 

Uppföljning av BBiC 
 Studie av barnavårds 

   utredningar före/efter  

BBIC.  

 Aktgranskning och 

intervjuer 

 Fokusgruppintervju 

- 3 nätverksträffar 

- Rapport till Länsstyrel-   

   sen 

- 1 arbetande seminarium 

- Återkoppling kommun. 

- Rapport, seminarium 

- Nätverk: se 

ovan,  

 

- 1 återkoppl 

 

Forskningsprojekt - 

samarbete tre FoU-

enheter/EU--medel 

A. Ökad kunskap om 

ensamkommande 

flyktingbarn 

B. Kartlägga barns 

villkor, behov 

C. Ökad kunskap om 

socialtjänstens 

arbete med ensam-

kommande barn 

Nätverksträffar, 

handläggare och chefer  

 Intervjuer med 

personal och barn.  

 Insamling av 

statistik 

 Öppna seminarier  

 Återkopplingar av 

resultatet till 

kommunerna 

 

- nätverksträffar 

- öppna seminarier 

- Delrapport till 

Migrationsverket 

- återkoppling till 

kommunerna 

 

 

- 4 träffar 

- 2 seminarier 

- Delrapp Miv 

- Återkoppling 

kont via nät- 

verk, artikel  

- 2 konferenser 
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Projekt/Ekerö – LS-medel 

Utveckling av 

socialtjänstens arbete med 

familjer där föräldrarna är i 

stark konflikt  

 

 Inventering av 

målgruppen 

 Analys 

 Checklista/hand-

lingsplan  

 

-Checklista/handlingsplan 

- Återkoppling & rapport  

-  Uppföljning efter 8-10 

mån 

 

- Handlingsplan 

- Återkoppling 

& rapport 

 

 

 

Kommentarer 
- Seminarium: Behöver socialtjänsten bry sig om skolan? 

Utöver ovan redovisade seminarier arrangerades inom programområdet Barn, unga och familj 

ett seminarium på temat förebyggande socialt arbete i april 2010. Fokus var samverkan 

mellan olika aktörer kring barn och ungdomar i skolåldern. Inbjudna föreläsarna 

representerade verksamheter i Sollentuna och Sundbyberg som arbetar med att utveckla 

socialtjänstens förebyggande arbete i samverkan med skola och barn- och ungdomspsykiatri. 

 

- Kunskapsfördjupning/Utvecklingsarbete familjehemsvård 

Ett öppet seminarium genomfördes inom området familjehemsvård. Planerat seminarium med 

Christian Tilander från Karlstad om barn som lämnat familjehemsvården utgick, liksom  

arbetet med att utveckla uppföljningsinstrument. Frågorna har skjutits på framtiden, dels för 

att några kommuner under år 2010 varit upptagna med omorganisationer, dels för att det inte 

funnits resurser för att bjuda in föreläsare.   

 

- Implementering och uppföljning av BBIC 

Tre förändringar/avvikelser återfinns jämfört med verksamhetsplanen.  

- en kompletterande intervjustudie beslutades i samverkan med nätverken. Genomförs utan 

kostnad för projektet utöver mantimmar för diskussioner och samarbete 

- tidpunkt för bearbetning av insamlat material har skjutits fram på grund av svårigheter att 

få fram aktmaterial. Aktgranskningen inleddes mars 2010 med slutrapport och 

avrapportering mars/april 2011. 

- seminarier med kunskapsutvecklande syfte: endast två öppna seminarier har genomförts 

på grund av för höga föreläsarkostnader. 

 

Utöver vad som redovisas i tablå ovan har också FoU Nordväst deltagit i en regional 

samordnarträff för implementering av BBIC på Socialstyrelsen. 

 

- Övrigt 

Under året har FoU-Nordväst inte anlitats av barn-, ungdom- och familjeenheterna för lokala 

seminarier/motsvarande. 
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2.5 Socialt arbete med inriktning mot socialtjänstpsykiatri och 

psykiska funktionshinder/måluppfyllelse 
Katarina Piuva, FoU-forskare 

 

Inledning 
Socialt arbete med människor med psykisk ohälsa/psykiska funktionshinder utvecklas starkt. 

Regeringens fokus är behovsinventering, insatser samt samordning av vård och stöd till 

målgruppen (SOU 2006:100; 2009/10:SoU2; Prop 2008/09/193). Under 2010 har preliminära 

riktlinjer för psykosocialt arbete för människor med schizofreni presenterats av 

Socialstyrelsen (SoS). I samtliga offentliga dokument efterlyses gemensam kunskapsbas och 

samsyn mellan myndigheter och vårdgivare för denna grupp särskilt utsatta individer. 

Behovsinventeringen inom nordvästkommunerna har presenterats i rapport. Alla som 

medverkat i kartläggningen har informerats om resultat och utvecklingsområden. Samarbetet 

med brukarorganisationerna har stärkts, bl a genom deras aktiva deltagande i kartläggningen 

och att resultaten återförts. SoS:s information om  arbetsmetoder, bedömningsinstrument för 

utredning och insatser för målgruppen har behandlats vid nätverksträffar på FoU-Nordväst.       

 

 

Mål  Strategi/metod Uppföljning/metod Utfall 

Övergripande: 

Kunskapsutveckling/integrering 

av forskning och praktik inom 

socialpsykiatri 

 Upprätthålla 

strukturer 

- chefsnätverk  

- nätverk för hand-          

   läggare 

 

 

- Nätverk 4 ggr 

år/nätverk  

- Fortlöpande 

probleminvente-

ring 

 

- Nätverk 4 ggr 

- Inventering av och 

genomgång av olika 

skattningsinstrument 

socialpsykiatri 

Kunskapsfördjupning,  

utvecklingsarbete  

 

Erbjuda stöd till kommunernas 

egna utvärderingar och 

uppföljningsarbete 

 

Implementering av metoder i 

socialpsykiatri  

 2 öppna seminarier/ 

  öppna föreläsningar 

 

 

 Handledning enligt 

överenskommelse 

 

 Stöd/handledning 

enligt överens-

kommelse 

 

- Enkät som 

efterfrågar 

kunskapstillskott 

 

 

- rapport 

 

 

- rapport/utfalls-        

   analys 

 

 

Seminarium om 

tekniska hjälpmedel 

för personer med 

psykiska funktions-

hinder 

 

Två 

utvärderingsrapporter 

 

 

 

Inventera behov - kartläggning 

av människor med psykisk 

ohälsa/sjukdom  

2008/2009. I samarbete med 

Stockholms Universitet/KI 

 

 Sammanställning, 

analys insamlade 

data 

 Seminarier med  

medarbetare i 

kommunerna 

 

- Behovsanalys – 

vad behöver 

göras?? 

 

Samarbete med 

Socialstyrelsen ang 

tolkning av data 

 

Rapport. Presentation 

 

 

 

- Vetenskapliga 

artiklar 
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Projekt SoS/NU! 

Hållbart samarbete – 

gemensam kunskapsbas 

 

Utbildnings & 

utvecklingsarbete 

kommunernas social-

psykiatri & Psykiatri 

Nordväst: 

 

 

- 3 dgr PPI-

utbildning, ½-dag 

föreläsning, ett 

heldags brukar 

seminarium 

 

- Före/efterenkät 

till deltagarna 

- Dokumentation, 

brukarseminarierna 

 

 

2 omgångar 

genomförda: 

 

99 anställda 

genomgått 

programmet 2010 

 

 

30 medverkande 

fr.brukarorganisationer 

Kommentar 

I nätverken har vi under senare delen av 2010 diskuterat en samordning av de två nätverken, 

chefer och handläggare. Att frågorna som tas vidare till FoU samordnas på hemmaplan samt 

en eventuell samordning med Nätverket för missbruk. Många frågor är gemensamma, i alla 

fall för cheferna.  

Utvärderingen Boendestöd för personer med Missbruk i Sollentuna är färdigställd och 

presenterad för uppdragsgivaren samt på nämndsammanträde.  

Slutrapport Kartläggningen Nordväst- ett samarbete mellan Nordvästkommunerna och 

Psykiatri är klar och distribuerad till samverkanspartners.  

Tre utbildningsomgångar genomförda inom projektet Hållbart samarbete, samarbetsprojekt 

mellan Psykiatri Nordväst, kommunernas socialpsykiatri samt burkarorganisationer. Arbetet 

fortsätter in i 2011, med slutrapport under maj. 
 

 

2.6 Övrigt 

10-årsjubileum 
Torsdagen den 28 oktober firades att det är 10 år sedan FoU-Nordväst startade. Evenemanget 

delades upp i två delar 

- Symposium under rubriken ”Att utveckla socialt arbete i välfärdslandet – en exposé in i det 

tjugoförsta århundradet” – 108  personer närvarande i Sollentuna fullmäktigesal 

- Mottagning för särskilt inbjudna i FoU-Nordvästs lokaler. Drygt 50 personer deltog. 

Lokala välfärdsbokslut 
 Statistik om kommunerna på aggregerad nivå. Sammanställning på FoU-Nordvästs 

hemsida under fliken ”Tabellarium” 

Syfte: att erbjuda kommunerna omvärldsinformation i frågor som rör det sociala fältet  

            över tid, för jämförelser mellan kommunerna, regioner och nationellt. 

Utfall: Tabellariet uppgraderat cirka 20 gånger under året 

Utbildning/Handledning  
 Enkätskola för kommunernas medarbetare som arbetar med egna undersökningar 

 Workshop: efter avslutad ”enkätkurs” erbjuds deltagarna fortsatt handledning. 
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Utfall: Genomförd studie samverkan ekonomiskt bistånd/arbetsmarknadsenhet i Solna 

kommun. Handlett inför brukarundersökningar i flera kommuner 

FoU-projekt 
 Så kallat praktikerprojekt: 1 ansökan inkommit: Återfallsprevention baserad på 

mindfulness. PM förelagts styrgrupp 4 december 2009 för beslut.  

Utfall: Styrgruppsbeslut: avslag.  

 

Relation till fältet. 
 FoU-enhetens medarbetare ska medverka i lokala FoU-caféer/motsvarande aktiviteter i 

kommunerna minst en gång i varje kommun under verksamhetsåret  

Utfall: FoU-Nordvästs medarbetare medverkat vid 5 lokala seminarier 

 Enhetens medarbetare ska medverka i föreläsningar i nordväst- och andra kommuner 

Utfall: FoU-Nordvästs medarbetare har medverkat/föreläst vi flertalet konferenser, seminarier 

etc – se bilaga 1.  

 

Sprida information - Hemsidan & Nyhetsbrev 
 FoU-Nordvästs hemsida uppdateras regelbundet bland annat med aktuell forskning via ett 

”referensbibliotek” liksom ”tabellariet”, vilket erbjuder möjlighet att jämföra utvecklingen 

i nordvästkommunerna efter ett antal parametrar. Hemsidans adress: 

      www.fou-nordvast.com. 

Utfall: Antal besök 2010 totalt: 17 157, genomsnitt 1 430 per månad 

           Antal unika besökare: genomsnitt 355 per månad 

 Nyhetsbrevet: utgivits fyra gånger per år, sprids elektroniskt via FoU-råd och nätverk samt 

lagts ut på hemsidan 

Utfall: enligt plan 

 

Kontakt med andra FoU-enheter, universitet, högskolor, forskarmiljöer 
 FoU-forskarna deltagit i högre seminarier vid institutionen för socialt arbete 

/Socialhögskolan, Stockholms universitet. 6 tillfällen 

 Samarbete med Socialhögskolan/SU i grundutbildningens fältförlagda tredje terminen – 

medverkan av FoU-rådet och kommunernas utsedda kontaktpersoner. Examensuppgift: 

mindre studie rörande fråga formulerad av kommunernas socialtjänst. 

Utfall: 16 examensuppgifter redovisade i kommunerna 

 Socionompraktikant/termin 5: VT 2010: en praktikant 

 Vid FoU-Välfärds och FORSAs årliga konferenser har medarbetare presenterat 4 papers  

 Medverkat i publikation: Rønning, R & Starrin, B(ed)(2010). Sosialt kapital i et 

velferdsperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kommer på svenska/Liber) 

Regionalt FoU-råd 

 FoU-enheterna i länet och representanter för socialhögskolorna har samlats fyra gånger. 

Under hösten har regionala FoU-rådet samlats kring frågor som rör regeringens uppdrag 

till SKL & KSL i frågor som rör kunskapsbaserat socialt arbete vid två tillfällen. 

http://www.fou-nordvast.com/
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Samarbete med KSL och Beroendecentrum, Stockholm, med flera 

2010 har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL, regionala organet) efter anhållan 

bidragit med medel för inrättande av processtödjare med bas på  FoU-enheten i 

samarbete med BeroendeCentrum Stockholm. Arbetet fortsätter under 2011. 
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3. Ekonomiskt utfall 

Verksamhetsåret 2010 har genomsyrats av problem med för låga intäkter för att kunna behålla 

komptenta medarbetare. Ett par seminarier har också avbokas på grund av stora omkostnader. 

Orsakerna till situationen är flera: 

- Statliga medel bland annat från länsstyrelserna omdisponerades under 2009/2010 i 

samband med regeringens uppdrag till SKL att utveckla program för bland annat 

”Kunskap till praktik” inom missbruksområdet och medel för insatser som syftar till 

kunskapsutveckling inte äldre- och handikappområdet 

- Nordvästkommunernas socialchefer har fattat beslut om att enheten inte får åta sig 

uppdrag för enskild kommun utan att alla kommuner anser att detta tillför hela regionen 

ny kunskap      

- Enheten har inte haft resurser för att behålla kompetens som skulle kunna generera 

forskningsanslag i samarbete med universitet 

- De uppdrag som KSL/SKL lämnat FoU-enheterna i samband med den så kallade 

baslinjeutbildningen inom programmet för Kunskap till praktik har varit underfinansierat   

Tendensen till allt lägre intäkter var tydlig redan föregående år. Budget 2010 skrevs därför 

ned 26 %-enheter jämfört med 2009. I konsekvens med detta har verksamheten successivt 

skurits ned och befann sig mot slutet av året under den kritiska massa som krävs för en verk-

samhet av detta slag. Omsättningen år 2010 är 24 %-enheter lägre än år 2009. Det innebär att 

FoU-enhetens verksamhet har krympt med en fjärdedel jämfört mer föregående år och en 

tredjedel (33  %-enheter) jämfört med 2008. 

 

 

Utfallet för år 2010 är balanserat i förhållande till intäkter. Överskott/netto om 108 400:- 

utgör huvudsakligen bidrag från LS för genomförande av BBiC-studie. Kommunavgifterna 

utgör 69 % av intäkterna. Den största utgiftsposten är personalkostnader (80 %). Resterande 

utgör kostnader för lokaler och kansli/administration, varav IT-kostnader 5 %.   

Sollentuna i januari 2011         Ann Palm (FoU-chef) 

Bokslut 2010 FoU Nordväst   

                    Utfall 2010 Budget 2010 

Intäkter    

Ers. från kommunerna -2 311,8 -2 311,8 
Övriga intäkter -1 167,3 -1 394,5 

S:a intäkter -3 479,1 -3 706,3 

 
Kostnader 

  

Material/varor 20,6 37,5 
Personalkostnader 2 701,3 2 706,7 
Tjänster    
- hyra  156,0 168,0 
- rese- och 
logikostnader 

12,0 15,0 

- IT-tjänster 185,3 218,9 
- övrigt tjänsteköp 295,4 560,2 

S:a kostnader 3 370,7 3 706,3 

NETTO:  -108,4 0,0 


