VERKSAMHETSPLAN 2007
Inledning
Inför verksamhetsåret 2007 står FoU-Nordväst inför tre stora uppgifter. Det handlar om att
förvalta arvet från det avslutade så kallade CKP-projektet, att enheten fått ett ökande antal
förfrågningar från kommunerna om utvärderingar av olika projekt samt arbetet med att
implementera och utvärdera program som ASI och BBiC (se nedan). FoU-Nordväst har även
egeninitierade projekt, varav några fortgår och andra kommer att avslutas under året.
Inför 2006 gjordes en del omprioriteringar. Även inför år 2007 gäller att seminarieverksamhet
och föreläsningar knyts till pågående utvärderingar och andra arbeten inom enheten. Det
innebär fortsatt begränsat utbud av föreläsningar och motsvarande under detta verksamhetsår.
Projektet Centrum för kunskapsbaserat socialt arbete - CKP:Sthlm - avslutades under år 2006,
Kontakterna med Institutionen för Socialt arbete/Socialhögskolan vid Stockholms Universitet
har därmed en delvis annan utformning, främst i form av fältförlagd socionompraktik och
erbjudande om forskningspraktik på termin 5 med specifik inriktning på utvärdering. Arvet
efter CKP:Sthlm innebär att frågan om kunskapsbaserat socialt arbete satts på dagordningen,
liksom använding av så kallade manualbaserade instrument successivt aktualiseras och
introduceras i kommunerna. Slutligen har flera forskare från institutionen knutits till FoUNordväst för att garantera hög kvalitet på enhetens arbete.
FoU-Nordvästs uppdrag
I tidigare års verksamhetsplaner har målen för FoU-Nordväst redovisats med referens till
grunddokument vid inrättandet av enheten 1999. Under 2005 diskuterades uppdraget på
socialchefernas initiativ. Det ursprungliga uppdraget – omfattande 11 punkter – tolkades
sammanfattningsvis vara att verka för ökad kompetens inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg, bland annat genom att bistå med och utveckla olika system och instrument för
utvärdering. Medel ska vara forskning och utvecklingsarbete med egna och/eller externa
resurser.
Under 2006 diskuterades förankringen av FoU-enhetens arbete, framförallt gensvaret från
kommunernas lednings- och styrfunktioner, var drivkraften finns för ett engagerat FoU-arbete
och hur kommunerna planerar för ett kunskapsbaserat socialt arbete. Kommunernas
ledningsgrupper och socialnämnder uppmanades att ha forsknings- och utvecklingsfrågor - så
kallade FoU-frågor – som en stående punkt på dagordningen. Det är också fallet i flera
kommuner.
Inför 2007 har organiseringen av hur FoU-enheten ska ta emot olika uppdrag tydliggjorts.
Därvid ges större klarhet avseende var, i vilket fora, beslut ska fattas samt vilka uppgifter som
ska prioriteras. Som ett led i det påbörjas arbetet med att ge FoU-Nordväst planeringsförut-
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sättningar inför 2008 års FoU-verksamhet under våren 2007 inom kommunernas
ledningsgrupper, för att under hösten ge FoU-Nordväst ramarna för 2008 års
verksamhetsplan.

VERKSAMHETER INOM FOU-NORDVÄST ÅR 2007
Nedan följer konkreta planer för verksamheten år 2007, redovisat per verksamhetsfält.
Avslutningsvis redogörs för de organisatoriska och administrativa förutsättningarna samt
vissa överväganden rörande verksamheten.

Planering för Missbruksområdet 2007
Anders Arnsvik, FoU-assistent
Inledning
FoU-arbetet inom missbruksområdet kommer år 2007 domineras av arbetet med tre till fyra
utvärderingar. Gemensamt för de flera av de pågående utvärderingarna är att de på olika sätt
och utifrån olika utgångspunkter berör hemlöshets- och boendefrågor. De frågeställningar
som berörs i utvärderingarna tas upp och problematiseras i Social rapport 2006 samt i
remissversionen av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Vårens
seminarieserie kommer att baseras på gemensamma frågeställningar från utvärderingarna
Utvärderingar
• Sundbyberg: Steget - utvärdering av lågtröskelboende för hemlösa missbrukare. Till
boendet är knutet en koordinator/samordnare. Lågtröskelboendet är första länken i en
boendekedja där målet är försökslägenhet. Finansiering via utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen.
• Upplands Väsby: Min Framtid - utvärdering av boendekollektiv för unga vuxna
kvinnor, 18 – 24 år. Till kollektivet är knutet två socialsekreterare. För att bli
kvalificerad för boendet ska IFO bedöma att dessa kvinnor behöver någon form av
extern insats (jourfamilj, familjehem, kvinnojour osv.). I stället erbjuds en så kallad
’hemmaplanslösning’. Kollektivboendet är första länken i en boendekedja och syftar
till att förbereda kvinnorna för kommunens reguljära boendekedja. Finansiering via
utvecklingsmedel från Socialstyrelsen
• Upplands Väsby: utvärdering av Borådgivarverksamhet i samverkan med Väsbyhem.
Borådgivartjänsten är knuten till IFO-organisationen. Syftet är att förebygga
avhysningar. Finansiering via utvecklingsmedel från socialstyrelsen.
• Upplands-Bro Projekt Hillevi (unga vuxna missbrukare 18 – 24 år) – under planering
• Uppl Väsby kommun Utveckling av vårdkedjor och vårdöverenskommelser inom
missbrukarvården i Upplands Väsby. Startdatum för projektet: 1 jan 2007
Finaniseras av medel beviljade av länsstyrelsen
Seminarier
• Vårens seminarier ( 4 ) utarbetas i samarbete med projekten Steget, Min Framtid
och Borådgivaren. Seminarietemata ska spegla frågeställningar som väckts vid
pågående utvärderingar. Målgruppen för seminarierna är socialsekreterare inom
ungdom, försörjningsstöd och missbrukssektionerna.
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Milton-projekten
• Fortsatta träffar med Milton-projekten i Ekerö, Solna och Sundbyberg. Samverkan
med dessa projekt syftar till att erbjuda och ta fram kunskap och verktyg som
underlag för (egen-)utvärdering.
Nätverk
• FoU deltar och medverkar i Nätverk Nordvästs möten. I nätverket ingår
enhetschefer inom missbrukarvården. FoU:s roll är att fånga upp aktuella
gemensamma frågeställningar samt bistå med aktuell kunskap och forskning.
• Nätverk för verksamheter i nordvästkommunerna som arbetar med boendefrågor
startas våren 2007.
• Deltar i det regionala Svenska Narkomanvårdsförbundsarbetet i mån av tid. Ingår
även i en arbetsgrupp kring 2007 års utbildnings och årsmöteskonferens i maj 2007.
• Deltar i Forsa-Stockholms arbete.

Plan för implementeringsprojektet - ASI
Carina Gyllner, projektledare ASI
Inledning
I augusti 2005 ansökte socialtjänstens missbruksenheter i nordvästkommunerna och FoUNordväst om medel för implementering av ASI (Addiction Severity Index) och MAPS
(Monitoring Area and Phase System) hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan avsåg två
år och beviljades medel inom ramen för stadsbidraget för utveckling av vårdkedjor inom
missbrukarvården.
Syftet med implementeringen av ASI i nordvästregionen är att tillgodose kommunernas behov
av systematisk kartläggning och uppföljning i ärenden som rör människor med
missbruksproblem. Via bättre kännedom om individer, deras livssituation och hjälpbehov ska
socialtjänsten kunna bistå klienter bättre. Genom ASI-intervjun ges möjlighet till systematisk
uppföljning och en tydlig bild av klientens utveckling. På sikt är avsikten att också utvärdera
utfallet av olika insatser både på individ- och gruppnivå.
Organisation och innehåll
Projektet samordnas av socionom Carina Gyllner under handledning. Styrgrupp utgörs av
missbrukscheferna kommunerna. Projektet består av fyra delar som utgör ram och grund för
implementeringen:
Planering inför år 2007
1. Utbildning av alla missbruksarbetare samt cheferna
Hösten 2007 planeras för utbildning för alla medarbetare i Nordväst i MAPS (Monitoring
Area and Phase system) - ett komplement till ASI som bland annat fördjupar kunskapen
om klienters förmåga att förändra situationen. Utbildningen genomförs vid tre tillfällen
om tre dagar.
2. Processutvärdering - följa implementeringen i missbruksenheterna
Våren 2007 genomförs tre strukturerade gruppintervjuer med representanter från alla
kommuner. Två grupper socialarbetare som använder ASI-intervjun, en chefsgrupp.
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Frågorna rör hinder för ASI-användandet, hur/om insamlade uppgifter används samt om
ASI-intervjun påverkar relationen klient - socialarbetare.
Hösten 2007 genomförs en uppföljning av tidigare enkätundersökning med alla
socialarbetare. Här kompletteras med frågor för att mäta omfattningen av ASIanvändandet. Resultatsammanställning, analys och rapportskrivning i december 2007.
3. Gruppsammanställningar - klientdata
Vid skiftet mars – april 2007 bearbetas insamlade data för hundratalet klienter och
redovisas på aggregerad nivå. Resultaten redovisas utifrån variablerna kön, ålder och
kommun med en genomgång av alla i ASI förekommande livsområden. Eventuella
uppföljningsintervjuer redovisas. Resultaten presenteras dels i FoU:s rapportserie som
projektets slutrapport, dels i seminarieform och motsvarande.
4. Projektgruppen.
I varje kommun finns en à två personer som utgör ’projektgrupp’ som träffas månadsvis.
Medlemmarna ger arbetskamrater i den egna kommunen stöd och support i arbetet med
ASI. Gruppen har under år 2007 regelbundna seminarier och handledningstillfällen för att
underlätta implementering av ASI i arbetsgrupperna lokalt..
Övrigt
• Två studenter från Socialhögskolan i Stockholm kommer inom ramen för
examinationsuppgift (C-uppsats) kartlägga kommunernas behandlingsinsatser. Frågan
är ”vad det är man gör när man ger behandling?” Uppsatsen arbetas in i projektets
slutrapport.
• I kommunerna har utsetts ”inmatare” av ASI data. Dessa kommer under våren, i
samband med lanseringen av ny programvara, genomgå en halvdags utbildning, dels
av det nya programmet och dels i statistikmodulen som finns kopplad till programmet.
Syftet är att kommunerna själva framgent skall kunna genomföra
gruppsammanställningar av de egna klientuppgifterna. Intentionen är också att bilda
ett nätverk för dessa personer för framtida utbyte av erfarenheter och kunskap.
• I samband med lanseringen av ny ASI-intervju kommer medarbetarna erbjudas en
halv seminariedag med IMS som berättar om och beskriver den nya intervjun.
• Projektledaren kommer under året, efter förslag från missbrukscheferna, träffa
kommunernas förtroendevalda för presentation av resultaten från
gruppsammanställningen.

Verksamhetsplan för Barn & Ungdom 2007
Christina Löwenborg, FoU-forskare
År 2007 inbegriper kvalitetssäkringsarbeten, studier/utvärderingar, utvecklingsarbete och
fiorskning. Avsikten är att verka för ett FoU-arbete som kännetecknas av långsiktighet utifrån
tidigare verksamhetsår. Planen för 2007 innehåller kvalitetssäkringsarbete i form av
dokumentationssystem (BBiC) för barnavårdsutredningar samt uppföljningar.
Utvecklingsarbetet inom familjehemsvården fortsätter som ett kontinuerligt arbete utifrån
aktuell forskning inom området. Utvärderingen av familjebehandlarverksamheten fortskrider.
En fördjupningsstudie över den sammanslagna familjerätten liksom en studie om
sekundärprevention planeras. Utvecklingsarbete för mellanchefer samt första linjens chefer
utifrån organisation och ledarskap samt aktuell forskning planeras. Olika utvecklingsarbeten
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samt en forskningscirkel om social barnavård planeras även. De framtagna utvärderings- och
utvecklingsområden överensstämmer väl med de behov som beskrivs som prioriterade
områden i Social rapport 2006

Utvärderingar
•

Utvärdering av familjebehandling
Under 2006 påbörjades implementeringen av utvärderingsinstrumentet av
familjebehandling. Instrumentet innehåller två delar, en enkät som vänder sig till brukaren
som använt insatsen samt en annan enkät riktad till socialsekreterare som givit uppdraget
om insatsen. 2007 insamlas data som bearbetas och sammanställs i delrapport.

•

Utvärdering av projekt Blomman i Upplands Bro
Projekt Blomman handlar om tidiga insatser för barn i våldutsatta familjer. Projektet äger
rum inom behandlingsenheten Solängen i Upplands Bro. Utvärderingen planeras andra
halvåret 2007.

•

Fördjupningsstudie av sammanslagna Familjerätten i Upplands Väsby
En fördjupningsstudie av den sammanslagna familjerätten i Upplands Väsby planeras
under 2007- fördjupningsstudie
Omfattar: Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna - Under planering

•

Utvärdering av social jourhemspool & Familjehemspoolen NV
Omfattar följande kommuner: Sollentuna, Upplands Väsby; Järfälla, Solna, Sundbyberg;
Ekerö, Sigtuna. Utvärderingsplan utarbetad, start planeras till februari.

•

Studie - Sekundärprevention inom samhällets barnavård.
Social rapport (2006) visar att den överväldigande majoriteten av socialtjänstens insatser
är inte utvärderade. Det saknas ofta empiriskt stöd för antagandet att till exempel
öppenvårdsinsatser ger något positiva resultat. Verksamhetsplanen för 2007 för barn- och
ungdom inbegriper både utvärdering och utvecklingsarbeten.

•

Särskild studie av Sekundärprevention inom samhällets barnavård , Sundbybergs
kommun: Finansieras av: Sundbybergs kommun. Utvärderingsplan utarbetas under januari
2007

•

Brottssamtal, utvärdering av en av socialtjänstens insatser för unga lagöverträdare
(FoU-projekt)
Utvärdering av om ungdomar, som genomfört Brottssamtal, återkommer till
socialtjänsten på grund av fortsatt brottslighet. Utvärderingsfrågan är om olika
metoder/angreppssätt leder till olika utfall för ungdomarna. FoU-projekt, omfattar
Sollentuna kommun i första hand men även övriga nordvästkommuner via arbetande
seminarium som tillsätts i och med projektstart. Ansvarig: Anki Olsson, Sollentuna,
under handledning av Carina Gyllner, FoU-Nordväst.

Forskning
• Socialt arbete på ungdomsmottagningarna i Nordväst. Planeras en studie som delvis är
en fortsättning av den forskning som bedrivits inom FoU-Nordväst rörande ungdomar
utsatta för våld/hor om våld i samband med så kallade hedersrelaterade problem. Ansvarig
forskare: Yvonne Sjöblom

FoU-Nordväst

6

Seminarier, nätverk och utvecklingsarbete
•

Nätverksutbyte utifrån dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC)
Samtliga kommuner har under 2006 deltagit i utbildning av detta kvalitetssäkringsarbete.
2007 genomförs regionalt nätverksutbyte för de lokala utbildarna samt BBiC-ansvariga i
syfte att ge stöd för utbildarna. Erfarenheterna har visat att organiserat nätverksutbyte
underlättar implementeringen av BBiC.

•

Utvecklingsarbete - familjehemsfrågor
Riskerna för en ogynnsam utveckling har visats vara stora för barn i familjehemsvård
(Social rapport 2006). Även om vi inte vet hur det skulle gå för dem utan samhällsvården,
har den sociala dygnsvården svaga kompensatoriska effekter på utvecklingsrisker över tid.

Inom FoU-Nordväst planeras fortsatt seminariearbete med aktuella frågor för
familjehemsvården och nya riktlinjer. En referensgrupp med deltagare från samtliga
kommuner har bildats som planerar regelbundna utvecklingsdagar med aktuella frågor och
forskning. Seminarierna syftar både till kollegialt utbyte och seminarier med
smågruppsarbete.
•

Utvecklingsarbete om föräldrautbildningar/ preventivt arbete
Social rapport (2006) visar att utsatta barn har höga överrisker för flera problem och pekar
på vikten av preventiva insatser liksom att insatserna till riskgrupperna bör stödja utsatta
familjer och barn på flera livsområden, hälsa, skolgång och social utveckling. Under 2006
påbörjades arbetet med erfarenhetsutbyte gällande kommunernas arbete med framförallt
föräldrautbildningar, men även annat preventivt arbete. Utvecklingsarbetet planeras
fortsätta utifrån aktuell forskning och utvärdering. Erfarenheter blandas med temasamtal
och nya rön och erfarenheter från rapporter. Utvecklingsarbetet sker utifrån arbetande
seminarier.

•

Utvecklingsprojekt - social utredning med unga flickor/pojkar vars
handlingsutrymme begränsas problematiskt av en hederskontext
Docent Astrid Schlytter, SU, i samarbete med FoU-Nordväst
Utförs av socialarbetare i alla nordvästkommuner & Astrid Schlytter
Beräknas vara klart december 2007. Anslagsfinansierat via Länsstyrelsen, Sthlms län

•

Utvecklingsarbete organisation och arbetsledning – mellanchefer
Ett antal återkommande seminarier med fokus på organisation och ledarskap i samarbete
med bl a Arbetslivsinstitutet, planeras under 2007 riktat till mellancheferna in BoU.

•

Att leda mot kunskap - seminarieserie för BoU-cheferna
Som en fortsättning av seminarieserien Att leda mot kunskap planeras ett antal
återkommande seminarier med fokus på aktuell forskning planeras under 2007 i
samarbete med IMS.

•

Kunskapsbas för social barnavård
En forskningscirkel planeras i syfte att utveckla en modell för alla kommuner
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Verksamhetsplan för Socialtjänspsykiatri 2007
Katarina Puiva, FoU-forskare
Utvärderingar – handledningsuppdrag:
• Borådgivaren – förebyggande verksamhet i samverkan med Väsbyhem
•

Min framtid - boendekollektiv för unga kvinnor 18 – 24 år. Upplands Väsby

•

Miltonprojekt - Initierat av: Socialdepartementet – aktuellt i Ekerö; Solna; Sundbyberg
Påbörjades seminarier våren 2006, gruppen diskuterar olika dokumentations- och
implementeringsmodeller. Avser att leda till rapport slutet av 2007
•

Miltonprojektet i Upplands-Bro och Järfälla. Case-managementmodell. Utvärdering
av samarbete mellan socialtjänst och landsting. Utvärderingsplan under utarbetande

•

Väntorp i Solna, Utarbetas utvärderingsplan januari 2007

• Vasabo. Stödboende för psykiskt funktionshindrade med dubbeldiagnoser.
(Miltonprojekt). Syfte: ta fram och testa lämpliga instrument för utvärdering och
bedömning av stödbehov. Start hösten 2006, planeras avslutas hästen 2007
•

ART i Sigtuna – Start hösten 2006, beräknas klart 2007

Nätverk
Fortsatt arbete med nätverken kring socialpsykiatri.
1) Handläggarnätverket,
2) Chefsnätverket.
Seminarier
Diskuteras att arrangera några seminarier om CAN-skattning och andra
bedömningsinstrument för psykiskt funktionshindrade.
Forskning
Undersökning om hur LSS används för psykiskt funktionshindrade i nordvästkommunerna.
Handledning av Martin Åberg, socionomstudent, C-uppsats våren 2007

Arbetsmarknasinsatser och försörjningsstöd
Ann Palm med flera
Utvärderingar
• Work Center i Upplands Väsby
Utvärdering av ett så kallat jobb-sökarprogram för ungdomar som är ”work-ready” och
som remitteras till projektet. Start vintern 2006/2007 med uppföljningsintervjuer av de
cirka 50 till 60 ungdomar som genomgått programmet för att undersöka utfallet som ett
första steg. Beräknas vara klart: våren 2007.
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Leda mot kunskap – arbetsmarknad & försörjningsstöd
Initierat av: FoU i samarbete med respektive chefsnätverk & IMS/SoS
Omfattar alla kommuner. Startdatum med första beredande nätverksmöte hösten 2006 och
planering för våren 2007. Finansieras inom FoU:s budget

Forskning
• Socialbidragets bestämningsfaktorer – avhandlingsarbete som omfattar alla nordväst och
nordostkommunerna. Disputation beräknad till hösten 2007. Författare: Hugo Stranz
• Unga mödrar med socialbidrag – forskningsstudie finansierad bland annat via FAS,
planeras. Ansvariga forskare: Stefan Wiklund & Hugo Stranz/SU

Samarbete med andra
Samarbete med socionomutbildningen, Stockholms Universitet
Socionomstudenter genomför fältförlagda studier i nordvästkommunerna i tio veckor. FoUenheten ställer även år 2007 plats för 10 – 12 studenter per läsår. Socionomstudenter hälsas
även välkomna att genomföra forskningspraktik under sin femte termin samt fullfölja sina
examensarbeten vid FoU-Nordväst. Handledning ges antingen inom FoU-enheten eller av
forskare/lärare vid institutionen. Totalt beräknas två till fyra studenter utnyttja detta
erbjudande. Från och med 2007 utgår ingen ersättning till verksamheter som tar emot
socionompraktikanter.
Omvärldskontakter
Relationen till fältet.
FoU-enhetens medarbetare ska delta eller medverka i lokala FoU-caféer och motsvarande
aktiviteter i kommunerna. Vidare anlitas enhetens medarbetare för föreläsningar i andra
kommuner, vid olika symposier och så vidare.
Sprida information
FoU-Nordväst kommer under 2007 att uppgradera och omdisponera sin hemsida i avsikt att
erbjuda kommunerna möjlighet att söka kunskap bland annat om aktuell forskning via ett
referensbibliotek. Vidare kommer kalendariet att uppgraderas. Hemsidan kommer fortsatt att
ha adressen www.fou-nordvast.com.
Kontakt med andra FoU-enheter, universitet, högskolor, forskarmiljöer
- är av viktiga, liksom med andra organisationer med anknytning till socialt arbete. För att
garantera hög kvalitet läggs arbeten fram för vetenskaplig granskning i olika sammanhang.
FoU-Nordväst är ansluten dels till FORSA, dels till FoU-Välfärd, där bland annat information
om enhetens utgivna rapporter sprids nationellt.
Regionalt FoU-råd
FoU-enheterna i länet och representanter för socialhögskolorna samlas fyra gånger per år. Det
regionala FoU-rådets medlemmar svarar själva för kallelser och minnesnotater. Under 2007
kommer det regionala rådet att svara för årets FoU-Välfärdskonferens i Stockholm.
En god FoU-miljö
För att skapa en god FoU-miljö med hög kompetens deltar medarbetarna i forskarutbildning
och magisterkurser. Vidare kommer FoU-Nordväst fortsatt verka för att socionomstudenter
skriver sina C-uppsatser med utgångspunkt i Nordvästkommunerna.
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Utvärderingar – handledning & konsultationer
Utöver de utvärderingsprojekt som redovisats under varje verksamhetsfält ovan, erbjuder
FoU-Nordvästs kommunerna enhetens kompetens för konsultationer, uppföljningar och
utvärderingar.

GENOMFÖRANDE AV PLANERAD VERKSAMHET
Överväganden
FoU-Nordväst finansieras huvudsakligen via flera intäktsslag:
-

kommunavgifter
intäkter från uppdrag från enskilda kommuner
konsultationer,
försäljning av rapporter
anslag som söks för särskilda ändamål, framförallt från Länsstyrelsen

Kommunavgifterna avser täcka en basbemanning om 2,5 heltidstjänster. Enhetens uppdrag
kräver emellertid fler anställda med adekvat kompetens knutna till enheten, vilket måste
intäktsfinansieras. Därutöver krävs en administrativ, sammanhållande funktion, vilket i
dagens läge inte heller ryms inom basfinansieringen.
Enheten strävar fortsatt efter att upprätthålla en hög kompetens. Via kontakter med
forskarsamhället och deltidsanställda forskare görs detta möjligt även under 2007. Men det
ställer krav på att kommunerna både själva tar initiativ och inför olika uppdrag budgetera för
FoU-enhetens insatser.
Organisering 2007
Medarbetarna vid FoU-Nordväst är ett fåtal fysiska personer, viket gör att personalresurserna
ofta används oavsett sakområde. Enhetens administratör fortsätter arbetet med fördjupa
bevakningen av statistik rörande kommunerna på aggregerad nivå. Syftet är att erbjuda
kommunerna omvärldsinformation i frågor som rör det sociala fältet över tid, för jämförelser
mellan kommunerna, mellan regioner och nationellt.
Personal
2007 planeras följande personer verka vid Fou-Nordväst:
FoU-chef
FoU-assistent
FoU-assistent
FoU-forskare
Administratör

Ann Palm
Anders Arnsvik
Christina Löwenborg
Katarina Piuva
Kurt Sjöberg

70 - 80% (tv)
100% (tv)
40% (tv)
20% (proj.anst)
100% (tom febr 2007)

- Ann Palm leder verksamheten vid FoU-Nordväst samt vikarierar som lektor på deltid på
Institutionen för Socialt Arbete/Socialhögskolan vid Stockholms Universitet – undervisar om
utvärderingsmetoder, i avsikt att upprätthålla hög kompetens inom FoU-enheten samt fortsatt
god kontakt med universitetet.
- Anders Arnsvik, socionom, arbetar framförallt med utvärderingar inom missbruksfältet.
- Katarina Piuva, fil dr, anställd på deltid, dels för projektarbete inom socialtjänstpsykiatrin,
dels för att öka enhetens utvärderingskompetens. Beroende på hur mycket hennes kompetens
tas i anspråk, kan hennes insats komma att bli större respektive mindre.
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- Christina Löwenborg, socionom/fil mag, svarar på deltid för arbetet med utveckling och
utbildning inom fältet barn, unga och familjer.
- Hugo Stranz är fortsatt tjänstledig från FoU-Nordväst för doktorandstudier. Disputerar under
2007
- Kurt Sjöberg svarar för administration av enhetens verksamhet, hemsidan samt
statistiksammanställningar. Han går i pension från och med mars månad 2007, varför ny
person rekryteras.
Till verksamheten är även fil dr Yvonne Sjöblom knuten. Hon leder bland annat
utvecklingsarbete med barn- och ungdomsgrupper i kommunerna, men bedriver även egen
forskning. Hon handleder därutöver olika projekt liksom C-uppsatser.
Docent Astrid Schlytter och FoU-assistent Hanna Linell gör en studie tillsammans med
socialarbetare i nordvästkommunerna som rör socialtjänstens utredningar i fall där ungdomar
misstänks utsatta för våld/hot om väld i hederns namn.
Till enheten kommer ytterligare personer att knytas för korttidsanställningar för
genomförande av delprojekt inom de olika utvärderingsuppdragen. Det handlar både om
anställda inom kommunerna och forskare. Mycket av detta är emellertid ännu på
planeringsstadiet i skrivande stund.

AVSLUTNING
Inför 2007 kommer FoU-Nordväst att ytterligare öka sin kompetens genom att successivt
knyta fler meriterade forskare till sin verksamhet och samtidigt erbjuda socialarbetare från
fältet möjlighet att medverka i delar av eller hela utvärderingsprojekt. Verksamhet har via
beslut av bland annat socialchefsgruppen än tydligare profilerats mot uppföljning och
utvärdering, men det ska även finnas rum för egen forskning. Andra uppgifter, till exempel
utvecklingsarbete och annat som initieras av fältet, ryms också, förutsatt att det efterfrågas.
Avsikten är – som tidigare år - att erbjuda nordvästkommunerna ett FoU-arbete av hög
kvalitet, där fältet definieras som medborgarna och ytterst berör socialtjänstens klienters
behov.
Sollentuna i januari 2007

Ann Palm, FoU-chef

