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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, stöd till implementering, 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 
2019 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Intäkter -4 170 -3 902 -3 763 -4 530 -3 289 

Personalkostnader 3 605 3 380 3 181 3 560 2 674 

Lokalkostnader 170 175 177 178 172 

IT-kostnader 192  196 205 206 169 

Övriga kostnader 204 152 200 587 274 

Summa 0 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 några personalförändringar. Kristina Engwall avslutade en 
visstidsanställning som FoU-chef. Anna Gärdegård tillträdde visstidsanställning som 
FoU-chef på 50 %. Sofi From, har tjänstledigt på 75 %. I juni avslutade Ylva Weitz sin 
anställning och Maria Andersson Vogel tillsvidareanställdes som forskare på 50 %. 
Baharan Kazemi, FD i socialt arbete, visstidsanställning som forskare övergick i oktober 
till en tillsvidareanställning.  

Sammantaget under 2021 fanns en personalstyrka på 4,05 tjänst fördelade som nedan:    

 50 % FoU-chef 

 175 % utredare fördelat på tre personer (inkl. 20 % BBIC-samordnare) 

 180 % forskare fördelat på tre personer 

0,5 chefstjänst och 0,45 utredartjänst har varit vakant under året. 
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Tre medarbetare har även anställning vid två olika lärosäten: Stockholms universitet 
och Uppsala 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 2021 

År 2021 har fortsatt präglats av corona-pandemin. Den utåtriktade verksamheten har 
flyttats till webben där både seminarier, föreläsningar och utbildningar har hållits. Den 
ökade användningen av digitala arbetssätt och kanaler är positiv för verksamheten och 
för kommunerna. Medarbetare från FoU Nordväst har under 2021 varit inbjuden på 
ett flertal nationella och regionala konferenser som föreläsare. Den traditionella 
Socialtjänstdagen FoU Nordväst genomfördes även detta år digitalt genom en live-
sändning. Samtliga presentationer spelades samtidigt in och har därmed även kunnat 
ses i efterhand vilket har medfört en större spridning. 

Det underlättar för kommunerna att på detta sätt delta i möten, seminarier, 
föreläsningar och utbildningar. Men avsaknaden av de fysiska mötena i synnerhet när 
det gäller idégenerering och diskussioner är också märkbar.  

3.4 IFO Övergripande verksamhet 

Samarbete och konferenser 
 

FoU Nordväst har deltagit i ett flertal nätverk och konferenser under 2021. 

Samarbeten 

 Nationella arbetsgrupper rörande kompetenssatsningar (Socialstyrelsen) och 
introduktionsutbildningar på SKR inom barn- och ungdomsområdet, SKR:s 
nätverk för Systematisk Uppföljning (SU), SKR:s ledarskapsutbildning i God och 
Nära vård, Storsthlms workshopserie om RSS i Stockholm 

 
Externa konferenser där medarbetare på FoU Nordväst deltagit som talare  
 

 Om Implementering - SKR nationell konferens   

 Om Coronarapporten - Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)   

 Om Individbaserad systematisk uppföljning - Norrbottens kommuner   
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 Om placerade barns hälsa - Barnrättsdagarna, SKR regional konferens, FoU 
Välfärd 

 Om hedersrelaterat våld och förtryck -  SKR nationell konferens  
 
Egna eller samarrangerade konferenser/event 
 

 Om implementering - KNUT nationell konferens inom ekonomiskt bistånd  

 Om Placerade barns hälsa - Livesänt rapportsläpp på Facebook tillsammans 
med organisationen Knas Hemma   

 Liveföreläsning med Pernilla Leviner – Inom projektet Barnets väg 

 Regionalt dialogforum kring delaktighet i det digitaliserade samhället, juni, 
sept, dec 

 Socialtjänstdagen FoU Nordväst 
   

Socialtjänstdagen FoU Nordväst  

Resultat 2021: Årets socialtjänstdag genomfördes digitalt i form av direktsändning från 
FoU Nordvästs lokaler. Flera kommuner och FoU:er i regionen bidrog med 
presentationer av utvecklingsprojekt. Livesändningen sågs på 158 datorer/mobiler. 
Som mest var 118 digitala enheter uppkopplade samtidigt. Alla 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. Men 

corona satte stopp för detta även 2021. Istället direktsändes korta föreläsningar från 

FoU Nordvästs lokaler med stöd av ett professionellt filmteam. Programmet berörde 

projekt från flera kommuner och FoU:er i regionen. Samtliga presentationer finns 

tillgängliga på FoU Nordvästs hemsida.  

Digital plattform  

Resultat 2021: 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. Förutom 
hemsidan kommuniceras verksamhetens arbete via nyhetsbrev och sociala medier. 

Under 2021 fortsatte vi följa vår kommunikationsstrategi, vilket är att konsekvent 

använda hemsidan, nyhetsbrevutskick och Facebook i vår digitala kommunikation för 

att uppdatera vår målgrupp om FoU-verksamheten och omvärldsbevakning. 

Hemsidan besöktes av ca 5000 unika personer under 2021 och närmare 700 personer 

antingen följer eller gillar vår Facebook-sida. Vi har även startat upp ett 

Instagramkonto. 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 
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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 som även spelats in och 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 

fortsatt ökat kraftigt under året, både på hemsidan och Facebook.  

Dialoger med delägarnas ledningsgrupper 

Resultat 2021: Kommunbesök har genomförts i alla delägares ledningsgrupper för att 
få kunskap om vilka frågor som är aktuella för kommunerna, informera om FoU 
Nordväst och för att inhämta underlag till planeringen av verksamheten.  

Som en del i arbetsprocessen inom FoU och som ett komplement till styrgruppsmöten 
och FoU-rådsmöten har representanter från FoU Nordväst besökt ägarkommunernas 
ledningsgrupper i huvudsak genom digitala möten. Flera av besöken genomfördes 
även under 2021 tillsammans med representanter för FoU Nu. 

Medforskare 

Resultat 2021: Ingen medforskare har arbetat på FoU Nordväst under 2021.  

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 2021 har kontakter 
tagits med Familjerättsbyrån och chefernas för missbruk i nordvästkommunerna för 
att initiera en eller två medforskartjänster inför 2022 inom ramen för dessa uppdrag. 

MI-uppdraget 

Resultat 2021: En boosterdag för MI coacher genomfördes först i januari 2022 pga 
sjukdom. MI coacher i nordväst har möjlighet att få samtal kodade på MIC-lab och tre 
personer har nyttjat denna möjlighet. Tre nätverksmöten för MI coacher i nordväst har 
hållit under året.  

Uppdraget startade 2018 och syftade 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 som låg till grund för ansökningar om 

externa medel för ytterligare personella resurser. Då externa medel inte beviljades är 

FoU Nordväst uppdrag i dagsläget att arrangera Boosterdagar för MI coacherna i 

Nordväst, erbjuda möjlighet att få samtal kodade på Mic-lab och samla verktyg och 

aktuell information om MI på hemsidan. Sedan december 2020 deltar alla 

nordvästkommunerna i MI coachnätverket. 
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Öppna jämförelser (ÖJ) 

Resultat 2021: FoU har genomfört ifyllnadsmöte och sammanställt ÖJ rapport för 
missbruksområdet för nordvästkommunerna. 

Ett ifyllnadsmöte för Öppna jämförelser-enkäten genomfördes i mars 2021. Mötets 
syfte är att ge deltagande kommuner möjlighet att diskutera enkätfrågorna och på så 
sätt få samstämmighet i hur de bör besvaras. Representanter från fyra kommuner 
deltog.  

Samverkan om fältkursen med Institutionen för Socialt arbetet vid Stockholms 
universitet  

Resultat 2021: P g a corona har fältkursen inte genomförts under 2021. Planering för 
att återuppta fältkursen under 2022 har gjorts med Institutionen för Socialt arbetet. 

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. Det lokala arbetet i kommunerna organiserats 
genom FoU-rådsrepresentanterna. Sedan år 2020 regleras samarbetet av ett avtal.  

 

Nytta med evidens 

Resultat 2021: Under året har en workshopserie hållits inom ramen för projektet. 
Bearbetning av data som insamlats för forskningen inom projektet pågår. En 
intervention kallad Beslutsstödsinsatsen (BSI) är under utveckling. 

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

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet under åren 2019-

2021. En metodik för beslutsstöd (BSI – Beslutsstödsinsatsen) utvecklas för 

verksamheter som står inför att implementera en ny metod eller arbetssätt. Syftet är 

att ge möjlighet att reflektera över balansen mellan följsamhet och anpassningar till 

den ursprungliga metoden för att få det nya arbetssättet att fungera optimalt.  

 

Coronakrisens påverkan på socialtjänsten 

Resultat 2021: Resultaten från FoU rapporten om pandemins påverkan på 
socialtjänsten har presenterats på ett flertal konferenser under året och medarbetare 
har intervjuats av media.  

Ämnen som berörs i rapporten är övergången till distansarbete, att arbeta med 

digitala möten eller telefonsamtal istället för fysiska möten och upplevelser av 

ärendemängd och klienters mående.  
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Samlokalisering med FoU nu 

Våren 2021 lämnade FoU Nordväst 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 2022 att undersöka möjligheter för nya styr- och 

organisationsformer.  

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

Resultat 2021: FoU Nordväst har genomfört intervjuer med samordnarna mot 
hedersrelaterat våld och förtryck i nordvästkommunerna. Vidare har sju 
gruppintervjuer genomförts med yrkesverksamma inom olika socialtjänstområden i 
respektive kommun. 

Syftet med 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. År 2021 har ägnats åt att genomföra 

intervjuer med samordnare samt gruppintervjuer med tjänstepersoner inom olika 

IFO-områden i respektive kommun. Arbetet har skett i nära dialog och avstämningar 

med projektets styrgrupp. Det pågående arbetet har också presenterats muntligt vid 

SKRs webbinarium ”Hedersrelaterat våld och förtryck – verktyg i praktiken”, den 20e 

oktober. 

3.5 Barn, unga och familj 

Regional utvecklingsledare för barn och unga 

Resultat 2021: 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 samt implementering av regionala handlingsplaner som 
bygger på SKR:s handlingsplan för att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten 
att klara sina uppgifter. Delta i erfarenhetsutbyte med nationellt nätverk av regionala 
utvecklingsledare som samordnas av SKR. 

 

 

Resultat 2021: Flytten till Jakobsberg har genomförts. Styr- och organisationsform är 

oförändrad. 

 



FoU Nordväst, Verksamhetsberättelse 2021 10(14) 

 

BBIC-samordning 

Resultat 2021: Grundutbildningen i BBIC har genomförts som planerat varje termin 
med undantag för hösten 2021 då utbildningen ställdes in p.g.a. att ansvarig kommun 
hade förhinder.  Under våren 2021 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 

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. 

BAS-utbildning Barn och Unga 

Resultat 2021: Styrgruppen för basutbildningen beslutade att utbildningen skulle ta ett 
uppehåll under våren 2021 med anledning av Covid-19. Under hösten har styrgruppen 
inventerat framtida behov av basutbildning i nordvästra Stockholm. Fortsättning följer 
under 2022.  

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. Samtliga kommuner har i dagsläget lokala 
introduktionsutbildningar, styrgruppen har därför beslutat att inventera behov av 
basutbildning eller annan gemensam utbildning för nordvästra kommunerna.   
 
Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i Stockholms 
län 

Resultat 2021: På uppdrag av Storsthlm har FoU Nordväst genomfört en studie om 
placerade barns tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. En rapport publicerades 
i juni 2021 och har därefter spridits på genom att FoU-medarbetare har medverkat i 
en rad forum tillsammans med Storsthlm och SKR digitalt och i fysiska möten. Vi har 
även medverkat i Barnrättsdagarna.  

Frågeställningen i studien 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. Genomgången fokuserade på 
dokumentation av hälsoundersökningar, läkarutlåtanden och annan dokumentation 
av kontakt med hälso- och sjukvård och tandvård. Resultatet visar att barn som 
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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.  
 

Placerade barns delaktighet/Solna Stad  

Resultat 2021: En brukarundersökning har genomförts för att få kunskap om 
placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet i sin placeringsprocess när det 
gäller beslut om placering, situation i boendet och inflytande i vardagen.  

Under 2021 har barnens handläggare genomfört en enkätintervju med barnen och 
registrerat svaren i det analysverktyg som FoU:s medarbetare använder. Forskare på 
FoU har därefter hållit två analysseminarier på enheten med socialsekreterare 
/familjehemssekreterare för  att diskutera de preliminära resultaten av enkätintervjun. 
Under 2022 kommer resultaten att sammanställas i en skriftlig presentation och 
återkopplas till Solna Stad. Ett presentationsseminarium kommer även att genomföras 
där hela enheten bjuds in att ta del av arbetsprocessen och resultatet av 
undersökningen.  

Soc för unga/Framtidens socialtjänst  

Resultat 2021: Två artiklar har färdigställts och skickats in för publicering under året. 
En slutrapport som sammanfattar resultaten från all följeforskning har påbörjats.  

Följeforskningsprojektet har pågått under 2019-2021 i samarbete med Sollentuna 
kommun och Stockholms Universitet och med stöd av Forte. Datainsamlingen har 
slutförts som planerat. Analysseminariet har genomförts med både styrgrupp och 
arbetsgrupp för Soc för unga. Preliminära resultat och lärdomar från följeforskningen 
har kontinuerligt återrapporterats till arbetsgruppen till kommunen. 
 
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.  
 
Forskningsstudie Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning 

och lokala utvärderingsstrategier 

Resultat 2021: Året har ägnats åt förberedelse av datainsamling, förankring och 
information till kommunerna, och påbörjat datainsamling under hösten.  
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FoU Nordväst har medverkat i: 

- Formering av en referensgrupp som aktivt medverkat i arbetet. Referensgruppen 

har bl a bistått med att lämna synpunkter på baslinjeenkäten.  

- Medverkat i referensgruppsmöten och forskarmöten. 

- Planering och genomförande av föreläsning av Pernilla Leviner. Planerat fler 

föreläsningar och andra event inför 2022. 

- Kvalitetssäkra och möjliggöra datainsamling i projektet. 

 

Extravuxen/Maskrosbarn 

Resultat 2021: På uppdrag av Maskrosbarn görs en uppföljning av kontaktinsatsen 
Extravuxen. Data har samlats in genom enkäter och fokusgrupper.  

Under 2021 har fokusgruppsintervjuer genomförts med medarbetare i två kommuner 

samt en enkät utformats och skickats ut till de ungdomar som har insatsen. Under 

2022 kommer ett antal uppföljande intervjuer göras med personer som har uppdrag 

som Extravuxen och med socialtjänstens medarbetare. Detta ska sedan redovisas för 

föreningen Maskrosbarn skriftligen och i ett panelsamtal under Barnrättsdagarna 

2022.  

 
Prata med barn 

Resultat 2021: Hemsidan Prata med barn har bearbetats både grafiskt och 
innehållsmässigt och nylanserades i samband med Socialtjänstdagen FoU Nordväst 
den 28 oktober 2021.  

Prata med barn är ett digitalt metodstöd för socialarbetare som möter barn och 

behöver stärka sin kompetens i det professionella barnsamtalet. Hemsidan är skapad 

genom ett samarbete mellan FoU Södertörn och ett antal kommuner och förvaltas nu 

av FoU Nordost och Nordväst. Under 2021 har hemsidan bearbetats både grafiskt och 

innehållsmässigt. Ett helhetsgrepp har tagits för att öka tillgängligheten och skapa 

tydlighet. Vidare har en fördjupning skapats där komplexa frågor som tidigare inte 

behandlades nu diskuteras.  

3.6 Missbruk och socialpsykiatri 

BAS-utbildning i missbruk  

Resultat 2021: Basutbildningen har varit vilande under år 2021.  

BAS-utbildningen har efter beslut i chefsnätverket varit vilande även under 2021. 
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ASI UBÅT 

Resultat 2021: En tredje workshopserien om individbaserad systematisk uppföljning 
har genomförts under 2021. Data från ASI och UBÅT har sammanställts av FoU 
Nordväst och återkopplats på chefsnätverket missbruks möten.  

Sedan 2019 har de flesta av nordvästkommunernas missbruksenheter deltagit i 
workshops om systematisk uppföljning och implementering. FoU Nordväst deltar även 
på chefsnätverket missbruk och ASI nätverkets möten och har under 2021 genomfört 
två workshops med Solna, Sigtuna och Ekerö. Workshopserien ger möjlighet att utifrån 
ett strukturerat material och utifrån varje kommuns specifika behov komma igång med 
en ökad användning av ISU - Individbaserad systematisk uppföljning, för utveckling av 
verksamheten. 
 

3.7 Ekonomiskt bestånd och arbetsmarknad 

Inventering av hemlöshet i Solna stad  

Resultat 2021: En kartläggning genomfördes av antalet hemlösa personer under en 
mätvecka i Solna stad.   

En kartläggning genomfördes av antalet hemlösa personer under en mätvecka i Solna 

stad. Vidare undersöktes anledningar till hemlösheten och vilka stödbehov som finns. 

I kartläggningen uppmärksammades även situationen för barn i hemlöshet. FoU 

Nordväst har genomfört ett analysseminarium och gett stöd i arbetet med att ta fram 

en skrivelse till socialnämnden. 

KNUT-konferens  

Resultat 2021: KNUT konferensen genomfördes digitalt tillsammans med KNUT-
nätverket.  

FoU Nordväst samarrangerade till den årliga nationella KNUT konferensen med 

KNUT-nätverket (Kommunalt Nätverk för Utveckling) som är ett samarbete mellan 6 

kommuner i Stockholms län, varav Sundbyberg stad är en av dessa. Deltagandet på 

konferensen var ca 700 unika inloggningar.  

 

4. Avslutande reflektion 

Året har fortsatt präglats av den pågående pandemin, distansarbete och flytten till 

Jakobsberg. För FoU Nordväst har distansarbetet med digitaliserade möten och 

konferenser lett till ökad möjlighet till kontakt med ägarkommunerna och andra 

aktörer. Vi har haft ett högre deltagande på de möten, konferenser och seminarier 

som FoU Nordväst anordnar än tidigare och även upplevt en ökad efterfrågan på vårt 

deltagande på externa konferenser. FoU Nordväst har under året fått flera 
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förfrågningar om uppdrag från Storsthlm vilket är positivt men detta aktualiserar 

också frågor om FoU-enheternas roll i RSS Stockholm och beslutsmandat regionalt i 

relation till delregionalt. Några av förfrågningarna kommer att antas som uppdrag för 

FoU under 2022. Vi har även fått ett flertal förfrågningar om att delta i studier 

och/eller genomföra uppdrag från andra externa aktörer. 

Förutsättningarna för socialtjänstens arbete kommer förändras under de kommande 

åren. Förslagen i betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47 

var efterlängtade och det finns hos landets socialtjänster en stor förväntan att få 

komma igång med att arbeta utifrån nya förutsättningar. Vi vet att beredning av 

förlagen pågår, och att regeringens intention är att gå fram med en bred 

lagrådsremiss och proposition under 2023, således kan en ny lag förväntas trädas i 

kraft under 2024. Den breda ansatsen i lagrådsremissen kan förväntas innehålla 

följande delar:   

Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv 

Socialtjänsten ska planera sina insatser inom samtliga 

verksamhetsområden med fokus på tidigt och förebyggande arbete 

Socialtjänsten ska ges möjlighet att tillhandahålla insatser utan 

föregående behovsprövning  

Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

På FoU Nordväst ser vi framemot att bidra med vår del i detta. Förutom att stödja 

socialtjänsten i lokal kunskapsproduktion ser ett fortsatt prioriterat område att 

fortsätta utveckla U:et i akronymen FoU.  

 


