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FoU-Nordvästs uppdrag  - övergripande mål 
 

FoU´s arbete ska leda till  

 

- ökad kompetens inom socialtjänstorganisationerna,  

- utveckling av verksamheterna  

- ökad kompetens bland personalen, 

 

Verksamheter inom FoU-Nordväst år 2009 
  

FoU-Nordväst har i huvudsak fyra verksamhetsområden: 

 

1)      Missbruk och vuxna  

2)  Barn unga och familj 

3)  Socialtjänstpsykiatri 

4)  Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser 

 

I det följande redogörs för utfall i förhållande till 2009 års verksamhetsplan per område. 

Redovisningen inleds med enhetens administrering samt avslutas med ett avsnitt under 

rubriken ”allmänt” före ekonomisk redovisning. 

 

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.) 
FoU-medarbetare 
Administratör 
Projektanställda 

- total, antal manår 

 

Lokal 
Tingsvägen 17B, Sollentuna/Tureberg 
 

Antal seminarier & deltagare 

 
- 4 sammanträden, protokollerade: 
29 januari 
16 april 
15 juni 
4 december 
- totalt 42 pktr behandlande 
 
 
- 8 rådsmöten, med minnesanteckningar 

 
 
0,9 
0,7 
1 
0,6 
3.8 
7 

 
 
 
205 m2 

 

62 st semiarier/kurser/nätverksträffar m.m 

982 deltagare 
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Missbruk och vuxna  
 
Inledning 

FoU programområde missbruk har arbetat med följande: 

- Nätverk 

- Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården 

- ASI-projektet 

- Uppföljningar 

  

Måluppfyllelse 2009 
 

Mål          Genomförda uppgifter 

Nätverksträffar 

- sektionschefer inom missbrukarvård 
 

 

- 4 sammankomster 

 

Nationella riktlinjer för missbruks 

och beroendevården  - implemen-

tering 

- Utvärdering: 
 
 
 
 
- Seminarier: 

-  Studiecirklar avslutades första kvartalet  

   2009. Totalt 9 studiecirklar. 134 deltagare   

   anmälda 

 - Riktlinjeprojektet i Nordväst: 

Implementering av Nationella riktlinjerna i 

Nordväst genom integrerade studiecirklar. 

Klar juni -09. 

- Alternativ till härbärge samt brukar-    

  medverkan 

- Brukarperspektiv i missbrukarvården 

- Klientorienterat resultatstyrt arbete   

Deltagare, samtliga seminarier: 69 personer 

Implementeringen av ASI  
 

 
 
- Utvärdering 

 

 

 

- Sammanställning 
 

 

 

- Temadag ASI   

 

- Sammanställningar av inrapporterade  

  ASI-intervjuer  

- Bistått ASI-projektgruppen 

  

Sammanställning av ASI- intervjuer i 

Nordväst: Jämförelser mellan kön, ålder och 

missbruksgrupper och nordvästkommunerna 

  

ASI intervjuer i nordväst – jämförelser 

mellan kommunernas populationer, kön, 

ålder och dominerande preparat. 

  

 antal deltagare: 20 

 

Uppföljning  

Evidensbaserad missbruksvård i 

Upplands Väsby kommun 

 

 

Rapport klar augusti 2009 



 

 4 

 



 

 5 

 

Barn, unga och familj 
 

Inledning 
Arbetet har inriktats på följande områden:  

- implementering av BBiC 

- familjehemsvård 

- familjebehandling 

- ensamkommande flyktingbarn 

- socialt arbete med föräldrar i svår konflikt 

- socialt arbete i gränslandet socialtjänst/skola.  
 

Måluppfyllelse 2009 
   

Mål           Genomförda uppgifter 

Bistå med och utveckla system och 

instrument för uppföljning och 

utvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av socialtjänstbaserad 

familjebehandling:88 föräldrar och 101 

socialsekreterare har svarat på enkäter om 

familjebehandlande insatser 

 

Samordning av implementering BBIC –  

5 nätverksträffar BBIC-ansvariga: 3-7 

deltagare 

7 nätverksträffar BBIC-utbildare: 6-14 

deltagare 

Temadag analys och bedömning 

(Socialstyrelsen arrangerade, FoU Nordväst 

samordnade): 25 deltagare 

 

Uppföljning av BBIC – under det gångna året 

beviljades medel från Länsstyrelsen för 

uppföljning av BBIC och förberedelser har 

gjorts för den aktstudie som inleds våren 2010 

 

Utvecklingsarbete – familjer i svår konflikt: 

4 gruppintervjuer med familjebehandlare, 

socialsekreterare och familjerättssekreterare:  

2-5 deltagare 

Återkoppling: cirka 16 deltagare 
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Kunskapsspridning via 

seminarieverksamhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Socialtjänstens arbete med placerade barn – 

ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv”, med 

Pia Risholm Mothander. 85 personer deltog.  

 

”Familjehemsplacerade barns skolgång – vad 

kan skola och socialtjänst göra?” , med Gia 

Kjellén. 23 personer deltog, från socialtjänst 

och skola/elevhälsa.  

 

”Hemtagningar av placerade ungdomar – när 

socialtjänsten avslutar dygnsvård i förtid”, 

med Stefan Wiklund. 14 deltagare. 

 

”Om tonåringar som rymmer eller kastas ut 

hemifrån”, med Yvonne Sjöblom. 19 deltagare. 

 

”Insatser för unga lagöverträdare”, med 

Kerstin Söderholm Carpelan och Anki Olsson. 

33 deltagare. 

 

”BBIC – hur får man till det?”, med Evelyn G 

Khoo. 12 personer (ur BBIC-nätverken) 

deltog. 

”Tema – RISK”, med Tommy Lundström. 14 

personer (ur BBIC-nätverken) deltog. 

 

Uppstartsseminarium för projektet  

 

Kunskapsspridning: seminarier i samarbete 

med FoU Nordost och FoU Södertörn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamkommande flyktingbarn, med bl.a. Lena 

Nyberg. 71 personer anmälda.   

 

”Flyktens barn” med Elisabeth Elmeroth. 

 

”Socialtjänstens arbete med ensamkommande 

flyktingbarn – erfarenheter från ett 

metodutvecklingsprojekt i Rinkeby” med Ingrid 

Persson. 26 personer deltog.  

 

 

Referensgruppen för familjehemsvård har 12 

deltagare. Under 2009 har 6 träffar ägt rum 

med 2-10 deltagare. Nätverket har även 

arrangerat 2 seminarier (se ovan).   
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Kunskapsspridning och utvecklingsarbete 

genom nätverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojekt 
Beskrivning: Ensamkommande flyktingbarn är 

ett 3-årigt forskningsprojekt som syftar till att 

skapa kunskap om kommunernas mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn samt barnens 

upplevelser av detta mottagande och sin första 

tid i Sverige. Projektet sker i samarbete mellan 

FoU-Nordost, FoU-Södertörn och FoU-Nordväst 

och berör 25 kommuner i Stockholms län. Medel 

från Migrationsverket/EU-medel. Projektet 

omfattar tre år med start 2009-01-01.  

 
Socionomstudenter skriver 

examinationsarbeten (C-uppsatser)  

 

Referensgruppen för familjebehandlare har 6 

deltagare. Under 2009 har 4 träffar ägt rum 

med 3-6 deltagare. 

 

Inom ramen för forskningsprojektet 

Ensamkommande flyktingbarn har ett nätverk 

formerats med syfte att under projekttiden 

verka för att utveckla arbetet kring 

målgruppen. FoU har under 2009 bjudit in till 

3 träffar med 2-7 deltagare. Ca 15 personer har 

anmält intresse för att delta.  

 

 

Följande arbete genomfördes under år 2009: 

 

Representanter för socialtjänsten i de 

kommuner som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn inom respektive FoU-område har 

intervjuats. Inom ramen för projektet har också 

3 seminarier samt 3 nätverksträffar (inom 

nordväst) arrangerats, enligt ovan. 

 

 

Johan Sellvall gjorde en kvalitativ studie av 

barnavårdsutredningar före och efter införandet 

av BBIC 

 



 

 8 

 

Socialtjänstpsykiatri – Socialtjänstens arbete med verksamheter 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 

Inledning 
Stommen i arbetet är två nätverk: Nätverket för verksamhetsansvariga och Nätverket för 

handläggare.  Under året avslutades inventeringen av målgruppen i nordväst, som visat 

ökande krav på kommunerna särskilt avseende arbete, sysselsättning, boendefrågor samt 

missbruk. Ett utvecklingsområde är därmed ökat samarbete och flera projekt 2009 rörde också 

socialt arbete och psykiatri i samverkan. 
 

Måluppfyllelse 2009 
 

Mål           Genomförda uppgifter 

Nätverk 
Verksamhetsansvariga –  

 Syfte: diskussioner om strategier inom 

området, utbildningssatsningar,                       

ansökningar av medel med mera.  

 

Nätverket för handläggare -  
 
 
 
Inventering av behov och insatser, 
Nordväst 
Syfte:  erbjuda underlag för 

verksamhetsplaneringen för psykiskt 

funktionshindrade i nordväst-

kommunerna 

 

 

 

 

 

Utvärdering, handledning 
 Syfte: arbeta fram 

uppföljningsinstrument för personalen, 

metodhandledning & sammanställning 

av dokumentation.   
 
 
 
 
 
 

 

- 4 sammankomster kvartalsvis  

 

 

 

 

- 4 sammankomster kvartalsvis för 

diskussioner om handläggning och insatser för 

målgruppen. 

 

- Fortsatt analys av insamlat material som rör 

cirka 2 300 personer: funktionsnivåer, insatser 

som beviljats samt vilka behov kvarstår.  

- Rapport avlämnad kommunerna maj 2009. - - 

- Presentation för Nordväst-kommunerna och 

Psykiatri Nordväst. 60 deltagare  

- Slutrapport/sammanställning av befintliga 

resurser i kommunerna klar febr 2010.  

- Presentation för frivilligorganisationer i 

Sollentuna, Solna & Sundbyberg (RFMH; IFFI 

m fl) 

 

- Boendestödsprojektet Sollentuna  

Utvärdering av boendestödsprojektet för 

psykiskt funktionshindrade med 

missbruksproblem – delrapp mars 2010 

  

- Handledning Sundbyberg 

Projektstart 2008. Stöd för hemlösa kvinnor 

utsatta för våld, med missbruksproblem och 

psykisk ohälsa. 

 - utvecklat uppföljningsinstrument för 

utvärdering av insatsen.  
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Milton-projekten 

 Handledningsgrupp 

 

 

 

 

 Utvärdering:  

 

 

 

 

Forskning 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning 
Utbildning, baspersonal inom kommun 

och landstingspsykiatri i samarbete 

med brukarorganisationer 

Nordvästkommunerna & Psykiatri 

Nordväst beviljats 2,5 milj kr från NU-

projektet/SoS 

 
 

 

 

 

 

 

Uppföljning avslutade Milton-projekt, fokus 

på psykiskt funktionshindrade med 

missbruksproblem - seminariedagar om 

erfarenheter av avslutade projekt. Antal 

deltagare:  40 

 

Slutrapport för utvärderingen av projektet 

SAM-teamet i Järfälla och Upplands-Bro 

färdigställs under februari 2009. Projektet var 

ett samarbete mellan Psykiatri Nordväst och de 

två kommunerna 

 

 

Inventeringen av behov och insatser inom 

socialpsykiatrin (se ovan) leder till frågor om 

utbudet för målgruppen. Frågor som 

analyserats:  

- Hur kan resultatet bidra som 

underlag för utveckling av 

befintliga verksamheter? - Hur kan 

denna utveckling följas upp och 

dokumenteras? 

- Finns intresse av att replikera 

inventeringen inom några år?  

 

 

 

 

Hållbart samarbete – gemensam kunskapsbas. 

FoU-Nordväst genomfört första omgången av 

tre:  

- Utbildning i psykopedagogisk intervention 

under fyra dagar 

- halvdagsseminarium om samverkansmodeller     

och det juridiska regelverket    

- seminariedag med brukarorganisationerna   

 

60 personer har deltagit första omgången, två 

återstår 2010 
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Gemensam kunskapsbas inom kommunal 

missbruksvård, beroendevård samt psykiatri 

- fokus på arbetet med människor med 

missbruk, beroende och samtidig psykiatrisk 

och/eller somatisk ohälsa.  

 

 

Samarbete med Beroendecentrum Sthlm, 

kriminalvården samt norrorspsykiatrin: 

- Gemensam upptaktsdag för personal inom   

socialtjänst, beroendevård, kriminalvård och 

psykiatri.  

- Vid upptaktsdagen deltog 91 personer. 

 

 

 

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser 
 

Inledning 
Utvecklingsarbetet inom försörjningsstöd har prioriterats. Arbetet har omfattat fem nivåer:  

 

-   försörjningsstödschefernas nätverk  

-   arbetande seminarier 

-   föreläsningar   

-   den årliga Försörjningsstödsdagen samt 

-   nätverk Unga vuxna 

 

 

Måluppfyllelse 2009 
 

 Verksamhet/Mål                                   Genomförda uppgifter  

Försörjningsstödschefernas nätverk 

Syfte: bistå med aktuell forskning /kun-

skapsläge 

 

 

 

Fyra sammankomster under året. 

Tema: 

- Lärdomar från den ekonomiska krisen i bör- 

   jan av 1990-talet  

- Metodutveckling 

- Planering av Försörjningsstödsdagen 

- Följa socialbidragsutvecklingen lokalt och 

   inom regionen 

 

Arbetande seminarier 

 - socialsekreterare inom Försörjningsstöd.  

Syfte: kunskaps- och metodutveckling 
 
 
 
 

 

Två arbetande seminarier har genomförts: 

Unga vuxna 

- Hur kan man arbeta professionellt utifrån den  

   kunskap som finns 

 

Antal deltagare: 15 socialsekreterare    
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Föreläsning 
 
 
 
 

 

Påverkar föräldrars socialbidragstagande 

barnens framtida bidragstagande 
 
Antal deltagare: 13 socialsekreterare 

Försörjningsstödsdagen - samarbete 

försörjningsstödscheferna  

Syfte: uppmärksamma aktuell forskning 

inom försörjningsstöd.  

 
 
 
 

Tema ”Försörjningsstöd  inför 2010-talet. 

- Finansiell samordning. Vad är det? 

- Att arbeta med bedömningsinstrument 

- Rätt insats, till rätt individ, av rätt aktör till 

   rätt kostnad. 

 

Antal deltagare: 57 personer   
 

Nätverket Unga Vuxna. (Initiativet 

kommer från socialsekreterare i nordväst 

som möter unga vuxna.) 

Syfte: erfarenhetsutbyte, aktuell forskning/ 

kunskapsläge 

Nätverket träffades en gång hösten 2009. 

Samtliga kommuner är intresserade. Planerat 

arbete för 2010.  

 

 

 

 
 

 

FoU-Nordväst 2009 - allmänt    

   
Mål           Genomförda uppgifter 

Bistå med och utveckla olika system och 

instrument för uppföljning och 

utvärdering 

 

 

 

 

- konsultationer, handledning, instrument 

för uppföljningar och utvärderingar  

 

 

 

 

Socialarbetares egna praktikerprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enkätskola för kommunernas medarbetare  

   som arbetar med egna undersökningar.  

- Antal tillfällen: 8 ggr 

- Antal deltagare: 3 – 6/tillfälle 

 

- Efter avslutat ”enkätskola” har deltagarna 

haft individuell handledning 

- Handledning våldsutsatta, missbrukande 

kvinnor i Sundbyberg 

- Uppföljning av Instrument X (rapport) 

- implementeringsstudie BBiC 

 

 

- Styrgruppen beviljat medel för uppföljning 

efter 1 – 2 år av 13 unga kvinnor från ”Min 

Framtid” i Upplands Väsby. Projektet på is 

på grund av sökandes arbetsbörda. 

- Ansökan om medel för genomförande av 

en studie av utfallet av behandling med 

Mindfullsness. Avslag i enlighet med FoU-

rådets förslag till styrgruppen hösten 2009. 
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- Samarbete med Institutionen för Socialt Arbete/Socialhögskolan vid  

   Stockholms Universitet 

 
 
Fältförlagda studier termin 3  

 - fältförlagda studier under termin tre vid 

FoU-enheten under sex veckor.  
 - all undervisning läggs i FoU-Nordväst 

lokaler,  

 - två till fyra studenter placeras i varje 

kommun för sina praktikstudier.  

Socionompraktikant på FoU-Nordväst 

 - Socionomstudent på termin fem genomför 

forskningspraktik 

Undervisning 

 - FoU-enhetens forskare undervisar på deltid 

på institutionen. 

 
 
 
 
Forskarseminarier Socialpsykiatri & Barn och 
unga 

- Medverkan i Institutionens arbetande 

seminarium kring frågor om socialtjänst och 

psykiatri.  
 - Medverkan högre seminariet för socialt 

arbete inom barn- och ungdomsvården.  

 

 
 

 

 

- genomfört vt & ht 2009, totalt 34 

studenter placerade och examinerade 

 
Ingen socionompraktikant under 

verksamhetsåret 

 

 

Katarina Piuva, Åsa Backlund samt Ann 

Palm undervisat och medverkat i minst två 

kurser vardera på grund- och mastersnivå 

 

 

 

 

- Katarina Piuva och Martin Åberg deltagit 

i 2 seminarier  

 

 - Åsa Backlund deltagit i 3 seminarier 
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Övrigt FoU-arbete  

Lokala välfärdsbokslut 

 

 

 

 

Relation till fältet. 

 

 

 

 

Sprida information – Hemsidan & 

Nyhetsbrev  

 

 

 

 

Kontakt med andra FoU-enheter, 

universitet, högskolor, forskarmiljöer 

 

   

 

 

Regionalt FoU-råd 

 

Representation i FORSA respektive 

FoU-Välfärd 

 

 

Samarbete med KSL  

 

 

 

 

 

Samarbete med SKL 
 

- Statistik om kommunerna på aggregerad nivå 

lagts ut kontinuerligt på FoU-Nordvästs 

hemsida www.fou-nordvast.com.under fliken 

”Tabellarium” 

 

 

- FoU-enhetens medarbetare har medverkat i 

lokala 7 FoU-caféer/motsvarande i 

kommunerna.  

- Enhetens medarbetare har föreläst i andra 

kommuner, vid olika symposier med mera vid 

3 tillfällen .  

 

- FoU-Nordvästs hemsida har uppgraderats 

regelbundet  

- Antal besök  

2009:   11 862  

2008:    12 488  

 

- Nyhetsbrev – fyra stycken utgivna  

 

 

- 2009 år Forsa-symposium i Örebro: fyra 

presentationer av arbeten från FoU-Nordväst 

- FoU-Välfärds konferens 2009: en person 

deltagit med presentation  

 

 

- FoU-enheterna i länet har samlats fyra gånger  

 

- FoU-Nordväst har styrelseledamot i båda 

intresseorganisationer  

 

 

 

Kommunförbundet Stockholms Län inbjudit 

FoU-enheter inom primär- och 

landstingskommunerna vid två tillfällen 

 

FoU-Nordväst har ansökt om medel för fortsatt 

arbete med Riktlinjeprojektet inom 

missbrukarvården, avslag.  
 
 
FoU-Nordväst medverkat i nationell utbildning 
i IVP – Individuella VårdPlaner  

http://www.fou-nordvast.com/


 

 14 

 

Ekonomisk redogörelse  
 

Enheten finansieras huvudsakligen via följande intäktsslag: 

- anslag som söks för särskilda ändamål 

- kommunavgifter  

- intäkter från uppdrag från enskilda kommuner 

- konsultationer 

- försäljning av rapporter  

 

Kommunavgifterna, 2 257 454:- (46 % av intäkterna), avser täcka en basbemanning om 2,5 

heltidstjänster samt OH-kostnader. 

 

Bokslut 
 

Kostnaderna för FoU-verksamheten utgörs huvudsakligen av personalkostnader. År 2009 

utgjorde dessa 72 % av totalkostnaden. Nedan redovisas budget samt utfall för hela FoU-

Nordvästs verksamhet år 2009. 

 
Bokslut 2009 FoU Nordväst 

 
Bokslut 
2009-12-31 

Budget 
2009 

Summa intäkter: -4 407 371  -4 981 636  

Summa material och varor: 22 175  97 500  

Summa personalkostnader: 3 609 342  3 393 267  

Summa tjänsteköp: 775 853  1 490 870  

Netto FoU totalt: 0  0  

 

Intäkterna budgeterades år 2009 till 574 tkr högre än utfall, vilket beror på att bidrag för det 

fortsatta Riktlinjearbetet inte beviljades samt att kostnad för psykiatrikartläggningen inte 

finansierades av kommunerna enligt FoU:s kalkyl. Vidare budgeterades för intäkter från 

utvärdering för enskilda kommuner, vilket inte blev fallet i mer än i två kommuner. Budget 

för material och varor var avsedd att innefatta uppgradering av bland enhetens statistikdatorer 

och projektor (så kallad ”kanon” för powerpointpresentation), vilket inte gjorts. Kostnad för 

tjänsteköp har hållits låg, framförallt genom att anlita egna resurser vid föreläsningar och 

seminarier och i görligaste mån undvika externa föreläsare med höga arvoden. 

Personalkostnaden överstiger budget med 216 tkr, vilket beror på att enheten i samråd med 

Länsstyrelsens handläggare kommer att rekvirera 200 tkr i februari 2010 för BBiC-projektet.    

  

Sollentuna i februari 2010      

 

Ann Palm  
 FoU-chef  


