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1. Inledning  

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för de nordvästra kommunerna (Ekerö, Järfälla, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby) i 
Stockholms län inom områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, barn 
och unga samt missbruk och socialpsykiatri. 

Syftet med verksamheten är att stödja nordvästkommunerna i arbetet med att 
utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst av god kvalitet inom kommunernas individ- 
och familjeomsorg. Verksamheten ska vara en mötesplats mellan praktik och forskning 
och sträva efter en hög grad av praktikermedverkan i forskning- och 
utvecklingsprojekten. Ansvaret och ägarskapet för att driva det lokala 
utvecklingsarbetet ligger hos berörda verksamheter, medan FoU Nordväst kan 
stimulera och stödja dessa förändringsprocesser genom att bidra med teoretisk 
kunskap, kunskapsspridning, uppföljning och utvärderingskompetens samt kontakter 
med universitets- och högskoleinstitutioner, andra FoU-verksamheter och 
myndigheter. 
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2. Ekonomi 

FoU Nordväst verksamheten samfinansieras genom anslag från kommunerna enligt 

avtal och eventuella externa medel. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunerna. 

Utöver ordinarie finansiering söker FoU Nordväst medel från olika forskningsinstitut 

och andra aktörer som har medel för utveckling av välfärdstjänster. 

2.1 Driftredovisning 
 

Ekonomiskt utfall 
(tkr) 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Intäkter -4 027 -4 170 -3 902 -3 763 

Personalkostnader 3 101 3 605 3 380 3 181 

Lokalkostnader 171 170 175 177 

IT-kostnader 172 192  196 205 

Övriga kostnader 583 204 152 200 

Summa 0 0 0 0 

 

3 Nulägesanalys 

FoU Nordvästs ambition är att fungera som en mötesplats och ett kunskapscentrum 
för de nordvästra kommunernas individ- och familjeomsorg. Nedan beskrivs enhetens 
förutsättningar i form av medarbetare, organisation och styrning. Därefter det arbete 
som bedrivits inom enheten uppdelat i områdena: 

– Allmän verksamhet 
– Barn, unga och familj 
– Missbruk och socialpsykiatri 
– Försörjningsstöd och arbetsmarknad 

3.1 Verksamheten  

Året inleddes med flera nyanställningar. Palle Storm FD i socialt arbete tillträdde en 
forskningsledartjänst på halvtid. Baharan Kazemi började en visstidsanställning som 
forskare på halvtid. I mars började Kristina Engwall en visstidsanställning som FoU-chef 
under elva månader. 

Under året har en deltidsanställd avslutat sin anställning då projektet tog slut. Likaså 
har den medforskare som varit anställd på 10 procent avslutat sitt uppdrag. En FoU-
medarbetare har tagit tjänstledigt för att gå forskarutbildning i socialt arbete. 

Sammantaget under 2020 fanns en personalstyrka på 5.20 tjänst fördelade som nedan:    

 100 % FoU-chef/avdelningschef 

 320 % fördelat på fyra utredare (inkl. 20 % BBIC-samordnare) 

 100 % forskare 

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare är på olika sätt involverade i kommunernas 
pågående FoU-uppdrag. 
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Fyra medarbetare vid FoU Nordväst har även anställning vid tre olika lärosäten: 
Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Övriga 
medarbetare har under året deltagit och delfinansierats i projekt där FoU Nordväst 
samverkar med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. En medarbetare 
medverkade i undervisningen av studenter som gör sin verksamhetsförlagda 
utbildning vid Uppsala universitet. 

3.2 Styrning 

Sollentuna kommun är huvudman för FoU Nordväst. Socialchefsgruppen, vilken utgörs 
av förvaltningschefer, är styrgrupp för verksamheten.  

FoU-chefen leder verksamheten vid FoU Nordväst och är del av Socialkontorets 
ledningsgrupp i Sollentuna kommun. Ett FoU-råd bestående av en representant från 
varje kommun samt med FoU-chefen som ordförande bidrar till idéproduktion och 
kommunikation mellan ingående kommuners verksamheter och FoU Nordväst.  

Varje kommun ansvarar för organiseringen av det lokala FoU-arbetet. 

3.3 Corona-året 2020 

År 2020 har präglats av corona-pandemin. FoU Nordväst har i likhet med många andra 
verksamheter ställt om till att arbeta på distans och till digitala möten. Eftersom FoU 
Nordvästs arbete till stor del bygger på samarbete med kommunerna så har 
omställningen varit genomgripande. Av förståeliga skäl har kommunernas individ- och 
familjeomsorg haft fullt upp med att hantera coronapandemin och i synnerhet våren 
präglades av uppskjutna möten, seminarier och projekt. Trots de stora förändringarna 
har FoU Nordväst genomfört de flesta av årets planerade projekt och arrangemang. 
Den utåtriktade verksamheten har flyttats till webben där både seminarier, 
föreläsningar och utbildningar har hållits. Under hösten kom en hel del av 
kommunernas utvecklingsprojekt och utbildningar igång igen. Den traditionella 
Socialtjänstdagen genomfördes också digitalt genom en live-sändning. Samtliga 
presentationer spelades samtidigt in och har därmed även kunnat ses i efterhand vilket 
har medfört en större spridning. 

Den ökade användningen av digitala medier har varit positiv och kommer att användas 
även i framtiden, men avsaknaden av de fysiska mötena i synnerhet för idégenerering 
och diskussioner är också märkbar.  

3.4 Allmän verksamhet 

Digital plattform  

Resultat 2020: Kommunikationsstrategin har följts enligt planering. Hemsidan har 
spelat en viktig roll under corona-pandemin och utvecklats i synnerhet med fler 
inspelade filmer av workshops och seminarier som har hållits under året. 

Under 2020 fortsatte vi följa vår kommunikationsstrategi, vilket är att konsekvent 
använda hemsidan, nyhetsbrevutskick och Facebook i vår digitala kommunikation. 
Samtliga tre kommunikationsvägar används för att uppdatera vår målgrupp om FoU-
verksamheten. På hemsidan publiceras nyheter, rapporter och information om 
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evenemang. Under året har hemsidan kompletterats med flera kortare filmer som i 
kort sammanfattande format berättar om våra projekt och utbildningar. 
Administrationen av basutbildningarna sköts också nästan uteslutande via hemsidan 
med anmälningslänkar, lösenordskyddade deltagarlistor och stöddokument. På FoU 
Nordvästs Facebook-sida publicerar vi omvärldsbevakning i form av nationella och 
internationella nyhetsartiklar som berör socialt arbete eller angränsande områden, 
tips på konferenser, ny forskning och goda exempel. Via Facebook har också två 
livesändningar genomförts. Dessa sändningar har spelats in och har lagts upp på 
hemsidan. För dem som inte har ett Facebook-konto finns vårt Facebook-flöde även 
på hemsidan. Vi publicerar minst ett inlägg per vecka men oftast fler och vi noterar att 
antalet följare kraftigt ökat under året, både på hemsidan och Facebook.   

Socialtjänstdagen FoU Nordväst  

Resultat 2020: Årets socialtjänstdag  genomfördes digitalt i form av direktsändning 
från FoU Nordvästs lokaler. Flera kommuner bidrog med utvecklingsprojekt. 
Livesändningen hade drygt 350 tittare och samtliga föredrag är tillgängliga på 
hemsidan. 

Socialtjänstdagen FoU Nordväst arrangeras varje år av FoU Nordväst för att sprida 
erfarenheter och goda exempel från praktiken. Vanligtvis genomförs dagen under en 
heldag där föreläsningar varvas med mingel och avslutas med filmvisning. I år satte 
corona stopp för detta. Istället direktsändes korta föreläsningar från FoU Nordvästs 
lokaler med stöd av ett professionellt filmteam. Programmet berörde projekt från flera 
kommuner och avslutades med en uppdatering om förslaget till ny socialtjänstlag av 
Fredrik Hjulström, tidigare utredningssekreterare för Framtidens socialtjänst. Samtliga 
föreläsningar finns tillgängliga på FoU Nordvästs hemsida och två månader efter 
Socialtjänstdagen hade filmerna nått ut till ytterligare 350 tittare. 

Dialoger med delägarnas ledningsgrupper 

Resultat 2020: Kommunbesök har genomförts i majoriteten av delägares 
ledningsgrupper i syfte att få kunskaper om vilka frågor som är aktuella för 
kommunerna och för att inhämta underlag till planeringen av FoU-verksamheten.  

Som en del i arbetsprocessen inom FoU och som ett komplement till styrgruppsmöten 
och rådsmöten har representanter från FoU Nordväst besökt ägarkommunernas 
ledningsgrupper i huvudsak genom digitala möten. Flera av besöken genomfördes 
tillsammans med representanter för FoU Nu. 

Praktikerprojekt/Medforskare 

Resultat 2020: Under 2020 arbetade Katja Bryggare Lehto, Sollentuna kommun, som 
medforskare i MI-uppdraget. 

Att vara medforskare innebär att praktiker får möjlighet att under en period och på del 
av sin tjänst arbeta inom olika befintliga projekt eller uppdrag, alternativt genomföra 
verksamhetsnära studier med stöd av personal vid FoU. Under år 2020 har Katja 
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Bryggare Lehto från Sollentuna kommun, haft 10 procents tjänstgöring på FoU 
Nordväst och medverkat i MI-projektet. 

MI-uppdraget 

Resultat 2020: Steg 2 i MI-uppdraget var att genomföra en mer djupgående och 
långsiktigt studie i syfte att förstärka metodtrogenhet. Två forskningsansökningar för 
medel till en fördjupad studie har lämnats in och fått avslag.   

Kommunövergripande utvecklingsinsatser har genomförts: en livesändning om MI 
uppdraget, en boosterdag för MI coacher samt en workshop för chefer. Ett 
kommunövergripande nätverk för MI coacher har startats upp och inspirationsmaterial 
med filmer, verktyg och relevanta rapporter om MI har sammanställts på FoU 
Nordvästs hemsida. 

Uppdraget påbörjades 2018 och syftar till att få mer kunskap om hur MI 

(Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och organiseras i de nordvästra 

kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI-

användningen. En kartläggning genomfördes under hösten 2018 och låg till grund för 

ansökningar om externa medel för ytterligare personella resurser. Sju av åtta 

nordvästkommuner har deltagit sedan 2018; Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, 

Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Sedan december 2020 deltar även 

Sigtuna.  

Öppna jämförelser (ÖJ) 

Resultat 2020: FoU har genomfört ifyllnadsmöte med nordvästkommunerna. 

FoU har fortsatt det samordnande arbetet kring ÖJ och har genomfört gemensamt 
möte för ansvariga i kommunerna att diskutera och komma fram till gemensamma 
tolkningar av frågorna. 

Samverkan om fältkursen med Institutionen för Socialt arbetet vid Stockholms 
universitet  

Resultat 2020: P g a corona har fältkursen inte genomförts under 2020. 

Sedan tio år tillbaka organiserar FoU Nordväst tillsammans med Institutionen för 
Socialt arbetet vid Stockholms universitet och FoU rådsrepresentanterna fältkursen för 
termin tre på socionomprogrammet. De nordvästra kommunerna organiserar det 
lokala arbetet genom FoU-rådsrepresentanterna. Sedan år 2020 regleras samarbetet 
av ett nytt avtal. I år skulle det nya avtalet tillämpas, men pga corona kunde 
fältkurserna inte genomföras.  
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Nyttan med evidens 

Resultat 2020: Under året har två workshopserier hållits inom ramen för projektet. 
Inledningsvis skedde utbildningen via fysiska träffar som senare omvandlades till 
digitala utbildningar. Datainsamling för forskningen inom projektet har även påbörjats. 

Workshops arrangeras som en del i forskningsprojektet ”Hur gör evidens nytta för 

brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar av evidensbaserade arbetssätt” 

Forskningsprojektet finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet under åren 2019-

2021. Syftet är att utveckla ett beslutsstöd där verksamheter som står inför att 

implementera en ny metod eller arbetssätt på ett strukturerat sätt får reflektera över 

balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och 

anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt.  

Coronakrisens påverkan på socialtjänsten 

Resultat 2020: FoU Nordväst har dokumenterat pandemins påverkan på socialtjänsten 
inom områdena barn- och unga, socialpsykiatri, missbruk och integration. Resultaten 
har sammanställts i en FoU-rapport och presenterats på Socialtjänstdagen FoU 
Nordväst 2020 och på andra konferenser. 

Med anledning av pandemins stora påverkan på socialtjänsten har FoU Nordväst 

gjort upprepade intervjuer med medarbetare inom socialtjänsten inom områdena 

barn och unga, socialpsykiatri, missbruk och integration. Ämnen som berörs är 

övergången till distansarbete, att arbeta med digitala möten eller telefonsamtal 

istället för fysiska möten och upplevelser av ärendemängd och klienters mående. 

Resultaten presenterades på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2020 samt i en FoU-

rapport. Resultaten har också presenterats på andra konferenser. 

 

Brukarmedverkan Upplands Väsby 

Resultat 2020: FoU Nordväst har i samarbete med Stockholms Universitet genomfört 

en andra omgång workshops med samtlig IFO-personal inom Upplands Väsby. Den 

uppföljande workshopen genomfördes digitalt via zoom.  

Under 2019-2020 har FoU Nordväst i samarbete med Stockholms Universitet haft i 

uppdrag att stödja Upplands Väsby i deras arbete med att stärka brukarmedverkan i 

socialtjänsten (hela IFO). I oktober 2019 hölls en inledande omgång 

halvdagsworkshops med all personal, sammanlagt sex parallella workshops med olika 

enheter. Under dessa workshops arbetade deltagare fram ett antal mål och 

prioriterade områden för sitt fortsatta utvecklingsarbete. En uppföljande workshop 

var planerad ett halvår senare, men fick skjutas upp p.g.a. Coronapandemin. 
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Samarbete och konferenser 
 

FoU Nordväst har aktivt deltagit i ett flertal nätverk och konferenser under 2020. 

 Nationella arbetsgrupper rörande kompetenssatsningar (Socialstyrelsen) och 
introduktionsutbildningar på SKR inom barn- och ungdomsområdet samt SKR:s 
nätverk för Beroende och missbruk i Regioner och Kommuner (BIRK).   

 
 
Ett urval av konferenser där FoU Nordväst medverkat som talare under året:  
 

 RFMA:s konferens ”Långsiktiga och kortsiktiga effekter av Corona på den 
psykiska hälsan, alkohol-, narkotikaberoende och spel”  

 FoU Nu ”Lärande coronapandemin”, 

 FoU Välfärds nationella konferens ”Vad består det goda sociala arbetet av och 
hur kan man göra för att bedöma lovande arbetssätt när insatser inte är 
evidensbaserade?” och ”Soc för unga” 

 Soc för unga har presenterats på nationella konferensen Framtidens 
socialtjänst tillsammans med Sollentuna kommun samt på en nordisk 
konferens om berättelseforskning och en nationell konferens om social 
barnavårdsforskning. 
   

3.5 Barn, unga och familj 

Regional utvecklingsledare för barn och unga 

Resultat 2020: Information från nätverket har spridits via BBiC-nätverket och 
styrgruppen för BAS-utbildningen i FoU Nordväst.  

En FoU-medarbetare har haft funktionen som regional utvecklingsledare inom barn- 
och ungdomsområdet. Uppdraget innebär att sprida Socialstyrelsens 
kunskapsprodukter som rör den sociala barn- och ungdomsvården, driva frågor kring 
placerade barns skolgång och hälsa (genom BBIC-nätverk samt bevaka frågan om nytt 
avtal mellan Socialstyrelsen och kommunerna) samt implementering av regionala 
handlingsplaner som bygger på SKR:s handlingsplan för att skapa bättre 
förutsättningar för socialtjänsten att klara sina uppgifter. BAS-utbildningen är ett sätt 
att arbeta med denna fråga och i uppdraget ingår att delta i en nationell arbetsgrupp 
angående introduktionsutbildningar. Delta i erfarenhetsutbyte med nationellt nätverk 
av regionala utvecklingsledare som samordnas av SKR. 

BBIC-samordning 

Resultat 2020: Grundutbildningen i BBIC har genomförts som planerat varje termin. 
Under våren genomfördes utbildningen digitalt. Nätverksträffarna har skett digitalt 
och bl. a. innehållit  information från Socialstyrelsen och andra nationella aktörer. 

FoU Nordvästs samordningsuppdrag innebär att delta på Socialstyrelsens möten med  
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BBIC-samordnare i landet och anordna nätverksmöten i nordväst samt sprida 
information från Socialstyrelsen till kommunernas BBIC-ansvariga och BBIC-utbildare. 
Samordnaren återför synpunkter från kommunerna till Socialstyrelsen. FoU samordnar 
den gemensamma grundutbildning i BBIC som sker i kommunerna enligt ett rullande 
schema samt driver kommungemensamma frågor om BBIC. 

Karlstadsmodellen – Röster från familjehemsbarn 
 

Resultat 2020: Sollentuna kommun valde att inte genomföra några intervjuer under 
2020 p.g.a. Coronapandemin. Därmed ställdes även det analysseminarium in, som 
FoU Nordväst brukar hålla i. 
 

En modell har tagits fram för att följa upp placerade barn och unga genom intervjuer 
med unga vuxna som varit placerade i familjehem. Modellen bygger på en 
uppföljningsmetod som tagits fram av Karlstad Universitet tillsammans med 
familjehemsgruppen i Karlstad kommun. Karlstadsmodellen har vidareutvecklats och 
anpassats till lokala behov av FoU Nordväst tillsammans med Sollentuna och fått 
namnet Röster från familjehemsbarn. Handläggaren gör en intervju med den unga 
vuxna några år efter avslutad placering. FoU Nordväst sammanställer, analyserar och 
kopplar resultatet till aktuell forskning. Materialet återförs skriftligen till kommunen 
som därefter använder resultaten i sitt fortsatta utvecklingsarbete.  

BAS-utbildning Barn och Unga 

Resultat 2020: Styrgruppen för basutbildningen beslutade att utbildningen skulle ta ett 
uppehåll under 2020 med anledning av Covid-19.  

Hösten 2016 sjösattes en basutbildning för nyanställda inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i de nordvästra kommunerna. Varje kommun har tilldelats 

fem platser vardera i utbildningen som bygger på åtta utbildningstillfällen. FoU 

samordnar basutbildningen, samlar in enkätsvar och sammanställer. Under året 

träffades nätverket (styrgrupp och utbildare) för samordning  av 

introduktionsutbildningen. 

Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i Stockholms 
län 

Resultat 2020: På uppdrag av Storsthlm har FoU Nordväst genomfört en studie om 
placerade barns tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. Studien har omfattat 
aktgranskning samt intervjuer med socialsekreterare. Resultaten har sammanställts 
och återkopplats muntligt och skriftligt till Storsthlm. 

FoU Nordväst har på uppdrag av Storsthlm genomfört en studie om placerade barns 
tillgång till hälso- och sjukvård. Frågeställningen var om och i hur hög utsträckning 
lagändringen från 2017 gällande hälsoundersökningar för placerade barn efterföljs, 
samt hur placerade barns tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård ser ut mer 
generellt. Sex kommuner och stadsdelar i Stockholms län bidrog med ett underlag på 
totalt 123 akter för barn som placerats utanför det egna hemmet under 2019. 
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Genomgången fokuserade på dokumentation av hälsoundersökningar, 
läkarutlåtanden och annan dokumentation av kontakt med hälso- och sjukvård och 
tandvård. Resultatet visar att barn som placeras enligt LVU i högre utsträckning blir 
hälsoundersökta, men då inom ramen för §32 LVU. Vid telefonintervjuer med 13 
socialsekreterare och chefer på enheter för barn- och unga visar det sig att 
kännedomen om lagändringen från 2017 är låg. Utmaningar i samarbetet med hälso- 
och sjukvården lyftes upp, framförallt i relation till Barn- och ungdomspsykiatrin. 
Fortsatt kommunikation med Storsthlm sker för att planera spridning av resultatet.  
 

Soc för unga/Framtidens socialtjänst  

Resultat 2020: Ytterligare datainsamling har genomförts i form av intervjuer med 
lärare och socialsekreterare. En artikel färdigställdes under våren 2020 och skickades 
in till Socionomens forskningssupplement där den dock inte blev antagen. Ett 
samarbete har inletts med en forskare från Stockholms Universitet som ska bistå med 
att stärka den kvantitativa analysen i artikeln och därefter kommer den att skickas in 
till publikation på nytt i en annan tidskrift. Ytterligare en artikel har påbörjats som 
bygger på material från fokusgruppsintervjuer med elever och som behandlar 
elevernas reflektioner kring social utsatthet och hjälpsökande. 

Sollentuna kommun har sedan 2016 bedrivit projektet Soc för unga (tidigare 
Framtidens Socialtjänst) med syfte att skapa en mer tillgänglig socialtjänst för barn och 
unga. FoU Nordväst följer och utvärderar den del av projektet som handlar om 
lärarhandledningen och kunskapsspridning om socialtjänsten inom skolan. 
Lärarhandledningen provades i Gärdeskolans årskurs 4 och 7 i Sollentuna under 
vårterminen 2017 som ett pilotprojekt och implementerades i ytterligare sex skolor 
under läsåret 2018/2019. FoU Nordväst har följt projektet genom enkäter och 
fokusgruppsintervjuer till elever och lärare samt enskilda intervjuer med lärare och 
projektledare. En utvärderingsrapport om pilotprojektet publicerades under 2018 och 
en artikel som utvärderar implementeringen i övriga skolor är under arbete. 
Följeforskningsprojektet fortsätter under 2019-2021 i samarbete med Sollentuna 
kommun och Stockholms Universitet och med stöd av Forte. 

Kontaktfamilj – en insats med flera utvecklingsmöjligheter 

Resultat 2020: Studien har slutförts och resultaten har redovisats i en rapport och på 
ett seminarium. Seminariet har filmats och lagts ut på hemsidan. 

Studien innehåller en kartläggning av hur kommunerna använder och organiserar 

insatsen kontaktfamilj. Studien har skett i nära samarbete med socialsekreterare med 

intervjuer av kontaktfamiljer, gruppdiskussioner och analysseminarier. Identifierade 

gemensamma utvecklingsområden och förslag på utveckling av 

kontaktfamiljsinsatsen ges. Utöver en FoU-rapport sammanfattas projektet i en 

kortare film som finns på hemsidan. 
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Min utredning och kontakt med socialtjänsten. Studie om delaktighet 

Resultat 2020: Studien har slutförts. En FoU-rapport har publicerats.  

Studien som handlar om barns delaktighet och deras utredning på socialtjänsten 
avslutades under hösten 2019. Den utgår från Upplands-Bros material ”Min utredning 
och kontakter med socialtjänsten” och utvärderar ett strukturerat material som ska 
medföra att barn i högre grad blir delaktiga i sin utredning. Studien bedrivs i samarbete 
med Upplands-Bro, Botkyrka, Sollentuna, Järfälla och Ekerö kommuner.  

Fem trianglar 

Resultat 2020: Arbetet har presenterats i FoU-rapport. 

Fem trianglar är ett kompletterande arbetsverktyg till BBiC för att analysera barns 

behov av skydd eller stöd och har utvecklats av medarbetare på FoU Nordväst. 

Tanken är att låta BBiC-triangeln följa med i analysarbetet för att bidra till en tydlig 

struktur för analysarbetet. Verktyget har använts i Järfälla.  

Hembesöksprogrammet i Sollentuna 

Resultat 2020: Studien av implementeringen av Sollentuna familjecentrals 
hembesöksprogram har färdigställts i en FoU-rapport. 

Hembesöksprogrammet är ett stöd till förstagångsförälder för att ge information och 
råd om barnets hälsa och utveckling, rollen som förälder i Sverige och vilken service 
som finns för barn och föräldrar i samhället. FoU Nordväst har följt implementeringen 
av detta arbete under 2018-2019. 

Utbildning RFSU 

Resultat 2020: Utbildningen ”Arbeta med sexuell hälsa i familjehemsvården” har 
erbjudits till samtliga kommuner. RFSU har genomfört utbildningen digitalt, 
sammantaget deltog tre olika kommuner och ca 16 deltagare. 

Barnets färd genom den sociala barnavården 

Resultat 2020: Året har ägnats åt förarbete och förankring. En referensgrupp har 
bildats. Information om projektet har lagts ut på FoU Nordvästs hemsida. 

År 2020 har ägnats åt främst förarbete och förankring av projektet i kommunerna. 
Datainsamling startar hösten 2021. Forskargruppen har i samarbete med FoU och 
praktiker i nordväst arbetat med enkäten som ska användas i projektet och en 
referensgrupp med representanter från nordvästkommunernas socialtjänster har 
bildats. FoU har skapat en informationssida om projektet på hemsidan som nås via 
startsidan. Forskningsledare Stefan Wiklund deltog på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 
för att informera om projektet.  
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Prata med barn 

Resultat 2020: Projektets första del, som innefattar en kartläggning och en 
fokusgruppsintervju, har genomförts.  

Prata med barn är resultatet av ett utvecklingsprojekt om barns medskapande som 

drevs av FoU Södertörn under 2018. I samarbete med Huddinge och Nacka kommun 

skapades webbsidan Prata med barn, ett digitalt stöd för personal inom 

socialtjänsten som arbetar med barn. Webbsidan ägs gemensamt av FoU Nordost och 

FoU Nordväst. Under 2020 har FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans påbörjat 

ett projekt kopplat till webbsidan. Projektets första del syftar till att få ökad kunskap 

om hur stödet Prata med barn praktiskt kan användas och organiseras i de nordöstra 

och nordvästra kommunerna. Resultatet från del 1 ligger till grund för om/hur FoU 

Nordväst i samarbete med FoU Nordost ska gå vidare och genomföra del 2 av 

projektidén som syftar till att kvalitetssäkra och utveckla användningen av Prata med 

barn. 

3.6 Missbruk och socialpsykiatri 

BAS-utbildning i missbruk  

Resultat 2020: Basutbildningen har varit vilande under år 2020.  

BAS-utbildningen har, efter beslut i chefsnätverket, varit vilande under 2020. 
 

ASI UBÅT 

Resultat 2020: FoU Nordväst har skapat en workshopserie om systematisk uppföljning 
för verksamhetsutveckling som delar av chefsnätverket missbruk och ASI nätverket 
deltagit i. Viss data av ASI och UBÅT har sammanställts och återkopplats av FoU 
Nordväst och fokus har varit att fördjupa och förstärka kompetens och intresse för 
användning av lokal data.  

FoU Nordväst har genomfört en fysisk workshop, en digital livesändning samt 
handledningsmöten via teams som Solna, Sundbyberg, Järfälla och Sollentuna har 
deltagit i. Kommunerna har formulerat frågeställningar som de vill ta reda på och FoU 
Nordväst har stöttat kommunerna i metodval för hur ta reda på svar på dessa frågor. 
Pga Covid19 har arbetet varit vilande för 3 av dessa 4 kommuner under hösten 2020.  

ASI-nätverket 

Resultat 2020: FoU Nordväst deltar i ASI-nätverket. Nätverket träffas tre gånger per 
termin  

En utredare på FoU Nordväst har deltagit vid ASI-nätverkets möten. Syftet med 
nätverket är erfarenhetsutbyte och att utveckla användningen av ASI och UBÅT.   
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Funktionshinderkonferens 

Resultat 2020: Tillsammans med Regionala nätverket för funktionshinderfrågor 
anordnades en konferens på nätet. 

FoU Nordväst deltar i Regionalt nätverket för funktionshinderfrågor utifrån sin 
verksamhet inom socialpsykiatriska området. I en gemensamt arrangerad konferens 
berättade FoU Nordväst om coronapåverkan inom socialpsykiatrin. 
 

3.7 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 

Hemlöshetskartläggning  

Resultat 2020: En kartläggning av situationen för barn i akut hemlöshet har 
genomförts. FoU Nordväst har genomfört ett spridningsseminarium samt publicerat 
en FoU-rapport. 

Syftet med kartläggningen var att få fördjupad kunskap om hur många barn som 

lever i akut hemlöshet i de nordvästra kommunerna, anledning till hemlösheten och 

vilka stödbehov som finns. Resultatet visade att 123 barn i 53 familjer lever i akut 

hemlöshet enligt de sex kommuner som svarade på enkäten. I mars hölls ett 

spridningsseminarium där forskare Tove Samzelius från Rädda Barnen medverkade. 

 

3.8 Integration 

Arbetssätt för socialtjänstens arbete med personer som lever under hedersrelaterat 
våld och förtryck 

Resultat 2020: I samråd med Sollentuna och Järfälla har en plan för ett projekt som 
syftar till att sprida goda exempel om arbetssätt och metoder med personer som 
lever under hedersrelaterat våld och förtryck utarbetats. 

Syftet med det planerade projektet är att sprida kunskap om arbetssätt, metoder och 

goda exempel till yrkesverksamma inom socialtjänsten som i sitt arbete möter 

personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare är syftet att dessa 

ska vara förankrade i befintlig forskning och beprövad erfarenhet. En referensgrupp 

med representanter för samtliga nordvästkommuner knyts till projektet.  

4. Avslutande reflektion 

Året har präglats av den pågående pandemin. Verksamheten har främst påverkats av  

färre tillfällen att samarbeta med kommunerna då de haft fokus på att sköta sitt 

grunduppdrag. FoU Nordväst har trots detta lyckats genomföra flertalet av sina 

projekt och uppdrag. 
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Liksom andra verksamheter har FoU Nordväst blivit mer digitalt. Möten sker via 

digital teknik och flera digitala sändningar har genomförts, liksom digitala 

konferenser. Tack vare digitala sändningar ökar möjligheten att kunna se, spara och 

sprida evenemang även i efterhand. 

Under året har också ett projekt avseende samlokalisering med FoU Nu påbörjats. 

Våren 2021 kommer FoU Nordväst att lämna sina lokaler i Sollentuna för att dela 

lokaler med FoU Nu i Jakobsberg. Syftet är att öka möjligheterna till samarbete och 

samlad FoU kompetens.  Projektet har en egen styrgrupp bestående av fyra 

förvaltningschefer och kommer under 2021 att undersöka möjligheter för nya styr- 

och organisationsformer.  

År 2020 har haft en dominans av projekt inom området barn- och unga. För att 

behålla, men också utveckla, kompetens på FoU Nordväst är det viktigt att aktivt se 

till att det finns uppdrag också inom missbruk-, försörjningsstöds- och 

socialpsykiatriområdena. Alternativt att undersöka möjligheterna att arbeta mer 

enhetsöverskridande i FoU Nordvästs uppdrag. 

FoU Nordväst har under året fått flera förfrågningar om projekt från Storsthlm vilket 

är positivt men aktualiserar också frågor om FoU-enheternas roll i RSS Stockholm, 

beslutsmandat regionalt i relation till delregionalt.  

 


