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VERKSAMHETSPLAN 2008
Inledning
Frågan om kunskapsbaserat socialt arbete kommer att genomsyra verksamhetsåret 2008 på
FoU-Nordväst. Inte bara arvet efter CKP:Sthlm1 ska förvaltas. Allt fler så kallade
manualbaserade instrument aktualiseras bland annat av IMS/SoS2 och introduceras i
kommunerna. Hur dessa kan och ska användas inom socialtjänsten i kommunerna prövas i allt
högre utsträckning, där FoU-Nordväst är delaktig vid implementering, framförallt inom
missbrukarvården.
Under 2007 har FoU-Nordväst utvärderat projekt, finansierade via statliga medel, som
efter ansökan beviljats kommunerna av Länsstyrelsen i Stockholms Län respektive
Socialstyrelsen. Exempel är de så kallade Miltonpengarna inom socialpsykiatrin och
vårdkejdeprogram. FoU-enheten genomför motsvarande utvärderingar även 2008, men
sannolikt blir antalet färre, samtidigt som fler kan komma att beröra verksamheter som
kommunerna genomför utan särskilda medel från externa finansiärer.
Inför verksamhetsåret 2008 gäller som tidigare att seminarieverksamhet och
föreläsningar knyts till pågående utvärderingar och andra arbeten inom enheten med fortsatt
begränsat utbud av föreläsningar eller motsvarande av mer övergripande karaktär. Nätverken
som etablerats omfattar både chefsgrupper inom de olika programområdena – missbruk,
socialpsykiatri, barn och familj samt försörjningsstöd och arbetsmarknad – liksom grupper av
handläggare, till exempel inom familjehemsvården. Uppgiften för dessa grupper är vara fora
för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett kunskapsbaserat socialt arbete.
Under början av 2008 redovisas flera statligt initierade utredningar som rör FoUverksamheterna inom socialtjänsterna nationellt. En sådant är ”Kommittén för stöd till
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten” (regeringens Dir 2007:21). Om och hur denna
utredning kommer att påverka FoU-enheternas arbete är ännu oklart, men sannolikt kommer
förslagen att få viss inverkan och betydelse.
Ambitionen att knyta fler seniora forskare till FoU-Nordväst för att garantera hög
kvalitet på enhetens arbete kvarstår för 2008. De kontakter som tagits innebär en förstärkning
av barn- och ungdomsområdet med start första delen av 2008.

1

CKP:Sthlm – Centrum för Kunskapsutveckling i Stockholm – var det KUBAS-projekt (inom programmet
KunskapsBaserat Socialt Arbete vid Socialstyrelsen) som genomfördes 2003 – 2006 i nordvästkommunerna i
samarbete med Socialhögskolan/Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet. Projektet
finansierades via statliga medel.
2
IMS – Institutet för Metodutveckling inom Socialt arbete är ett fristående institut under Socialstyrelsen – se
vidare http://www.sos.se
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FoU-Nordvästs uppdrag
Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument som utformades vid inrättandet av
enheten 1999. Nytt avtal om gemensam FoU-enhet tecknades 2007 mellan de åtta
kommunerna. Uppdraget är fortsättningsvis 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 i nära samarbete med praktiken. Möjligheter ges för socialtjänstens
medarbetare att genomföra egna så kallade praktikerprojekt.
Kommunernas ambition har varit att skapa större tydlighet i hur FoU-verksamheten får
sina uppdrag, för att under hösten 2007 ge enheten planeringsförutsättningar och ramar inför
2008 års verksamhetsplan. Hösten 2007 sammanställde FoU-enheten schematiskt vilka
uppdrag kommunernas socialtjänst identifierat vara önskvärda år 2008, vilka uppgifter som är
löpande över årsskiftet samt vad FoU-enheten själv initierat. Sammanställningen
presenterades i FoU-Nordvästs styrgrupp, för FoU-rådet samt för socialcheferna.
Föreliggande verksamhetsplan bygger på denna schematiska sammanställning.

VERKSAMHETER INOM FOU-NORDVÄST ÅR 2008
Nedan följer konkreta planer för verksamheten år 2008, redovisat per verksamhetsfält.
Avslutningsvis redogörs för organisation och administrativa förutsättningar.

Planering för Missbruksområdet 2008
Anders Arnsvik, FoU-assistent
FoU-arbetet inom missbruksområdet innebär år 2008 sannolikt färre utvärderingar. Frågor om
hemlöshet och bostad kvarstår emellertid – något som också berörs i Social rapport 2006.
Vidare har Socialstyrelsen (SoS) presenterat Nationella riktlinjerna för missbruks och
beroendevården, där FoU-enheten kommer att medverka med utvecklings- och
utbildningsinsatser.
Utvärdering & uppföljning
• Sundbyberg: utvärdering av lågtröskelboende för hemlösa missbrukare (Steget). Till
boendet är knutet en koordinator/samordnare. Lågtröskelboende är första länken i en
boendekedja där målet är försökslägenhet/alt annat boende. Finansiering via
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.
• Solna: utvärdering, uppföljning av insatser för boende (projektplan under utarbetande)
• Upplands Väsby & Sigtuna: kartläggning av klientpopulationen inom
missbrukarvården i syfte att få ett underlag för att kunna utveckla missbrukarvården.
(Sigtuna anmält intresse – utreds)
• Sollentuna: Uppföljning av klienter som ingick i den tidigare genomförda Åkerbostudien
• Kommunernas placeringar inom institutionsvård och öppenvård analyserade via ASIdata. På vilket sätt skiljer sig grupperna åt och är det några skillnader mellan
kommunerna?
• Upplands-Bro: Utvärdering av Livia – projekt för kvinnor med missburksproblem,
utsatta för våld. Utvärderingsplan utarbetas i jan 2008
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Utvecklingsarbete
• Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården I samtliga nordvästkommuner
genomförs 2008 studiecirklar för personal inom kommunernas missbrukarvård och
landstingskommunal beroendevård. Som underlag används utbildningsstöd till
Riktlinjerna (se ovan), utarbetade av SoS. Avsikten är en integrerad socialtjänstförlagd
missbrukarvård och beroendevård, också helt i linje med den reviderade
Missbrukspolicyn för Stockholms län. Ett mer övergripande mål är att formulera och
dokumentera det sociala missbruksarbetet. Detta görs genom att studiecirklarnas
arbete mynnar i en gemensam, kunskapsbaserad handlingsplan för missbrukar- och
beroendevård i nordvästregionen. För genomförandet söks medel hos Länsstyrelsen i
Stockholms län i samråd med den landstingskommunala beroendevårdens företrädare.
- Till projektet knyts professor Lars Oscarsson, Örebro Universitet.
Seminarier
• Vårens seminarier baseras på utvärderingar av Min Framtid och Bostadsrådgivaren i
Upplands Väsby samt Steget i Sundbyberg. Teman; hemmaplanslösningar,
lågtröskelboende, vändpunktsprocesser samt modeller för att förebygga
avhysningar. Seminarier inom ramen för arbetet med Riktlinjerna (se ovan) planeras
även.
Nätverk
• Nätverk Nordväst – forum för enhets/sektionschefer inom missbrukarvården. FoU:s
roll är att fånga upp aktuella gemensamma frågeställningar.
• Nätverket för Bo-frågor - för funktioner/tjänster som arbetar specifikt med Bofrågor och samverkan med hyresvärdar.

Plan för implementeringsprojektet - ASI 2008
Carina Gyllner, projektledare
Av ansökan till Länsstyrelsen om fortsättningsmedel för 2008 framgår följande:
- Sammanfattningsvis har ASI-projektet i nordväst delvis uppnått målet att implementera ASIintervju i missbruksarbetet, men det är ännu inte helt stabilt. Målsättningen är att alla
kommuner ska göra uppföljningsintervjuer och data ska kunna analyseras på individ-, gruppoch regionnivå. Under 2008 samlas intervjuer in, bearbetas och analyseras av projektsamordnaren tillsammans med kommunernas medarbetare – för utfallsanalyser och granskning av
arbetsmodeller och insatser, vad som kan förbättras och möjligheter till samarbete mellan
kommunerna. År 2008 är sista projektåret, som avslutas med ett planerat och strukturerat
överlämnande av ansvaret för metodanvändningen och analysarbete, som därmed förs över till
kommunerna.
Projektgruppen består av en till två medarbetare från vardera kommun och svarar för
kontinuitet i arbetet. Gruppen, vars fortlevnad är av största betydelse, utarbetar våren 2008 en
implementeringsplan för att överlämna huvudansvaret för ASI-hanteringen till kommunerna.
Denna plan ska innefatta en arbetsbeskrivning för det fortsatta uppdraget, vilket förankras i
kommunernas ledningsgrupper. Syftet är att garantera en stabil organisation för det fortsatta
arbetet efter projekttiden.
ASI-data ska matas in och sedan analyseras. Under 2008 utbildas personer i varje
kommun i inmatning i ASI-Net samt i att göra sammanställningar. Utvecklingsarbetet pågår
fram till hösten 2008, därefter undersöks vilka ytterligare redskap som krävs. De personer
som utbildats och/eller ingår i Projektgruppen medverkar i planeringen inför överlämnandet.
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Verksamhetsplan för Barn, Familj & Ungdom 2008
Christina Löwenborg, FoU-forskare m fl
Sedan flera år är strävan att FoU-arbetet inom fältet barn, familj och ungdom ska
kännetecknas av långsiktighet. Utvecklingsarbetet inom familjehemsvården liksom
familjebehandlarverksamheten fortskrider. De nu aktuella utvärderings- och utvecklingsområdena är fortsatt i överensstämmelse med behov, som beskrivs som prioriterade i Social
rapport 2006. Frågan om införande av BBiC3 samt eventuella utvärderingar/uppföljningar
kommer sannolikt att resas, men har ännu inte konkretiserats.

Utvärdering
•

•

•
•
•

Utvärdering av familjebehandling (FoU-projekt)
Under 2006 påbörjades implementeringen av ett 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. Rapport februari 2008, sedan fortsätter utvecklingsarbetet i arbetsseminarier.
Fördjupningsstudie - sammanslagna Familjerätter
En fördjupningsstudie av den sammanslagna familjerätten i Upplands Väsby planeras
under 2008. Studie av familjerätter i andra delar av nordvästregionen planeras.
Omfattar: Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna - Under planering: Solna, Sundbyberg,
Ekerö
Utvärdering av Familjehemspoolen NordVäst
Omfattar följande kommuner: Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Solna, Sundbyberg,
Ekerö, Sigtuna. Utvärderingsplan utarbetad, klar juni 2008.
Våld i familjer - Kvinnojouren ANNA, utvärdering under planering, att genomföras 2008
Omfattar: Upplands-Bro
Våld mot kvinnor med missbruksproblem/Livia – utvärderingsplan utarbetas våren 2008
Omfattar: Upplands-Bro

Seminarier, nätverk och utvecklingsarbete
• Nätverksutbyte - BBiC
Samtliga medarbetare i nordvästkommunerna har deltagit i utbildning liksom regionalt
nätverksutbyte för de lokala utbildarna samt BBiC-ansvariga i syfte att ge stöd till
utbildarna. Organiserat nätverksutbyte rapporteras underlättar implementeringen av BBiC.
• Brottssamtal, utvärdering av en av socialtjänstens insatser för unga lagöverträdare (f d
FoU-projekt). Seminarier, uppföljning av rapport som slutförs under våren 2008.
Ansvarig: Anki Olsson, Sollentuna,
• Tidiga insatser för våldutsatta familjer
Seminarier, uppföljning av utvärdering av projekt Blomman i Upplands Bro – arbetande
seminarium
• Utvecklingsarbete - familjehemsfrågor
3

Barns Behov i Centrum (BBiC) är ett dokumentationssystem som utvecklats på SoS efter engelsk modell.
Syftar till att garantera att hänsyn tas till viktiga livsområden när barn/ungdomar är föremål för barnavårdsutredning .
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Fortsatt seminariearbete med aktuella frågor för familjehemsvården och nya riktlinjer. En
referensgrupp med deltagare från samtliga kommuner planerar regelbundna utvecklingsdagar. Modeller för att utreda familjehem kommer att diskuteras i avsikt att genomföra ett
FoU-projekt. Seminarierna syftar både till kollegialt utbyte liksom seminarier med
smågruppsarbete.
Utvecklingsarbete om föräldrautbildningar/ preventivt arbete
Utsatta barn har höga överrisker för flera problem vilket visar vikten av preventiva
insatser och stödja utsatta familjer och barn på flera livsområden: hälsa, skolgång och
social utveckling. Utvecklingsarbetet sker i arbetande seminarier med erfarenhetsutbyte
rörande föräldrautbildningar och annat preventivt arbete. Utgångspunkt är aktuell
forskning och utvärdering.

Forskning
• Förtryck och våld i hederns namn i ett jämförande perspektiv
Syftet med den pågående studien är att belysa situationen för flickor som utsätts för
hedersrelaterade kränkningar och är aktuella för ett tvångsomhändertagande, i jämförelse
med flickor som av andra skäl är aktuella för samma insats. Undersökningen, som gäller
Stockholms och Västra Götalands län 2006, omfattar samtliga flickor 13 - 18 år. Särskilda
kriterier för att bedöma om en flicka har hedersrelaterade problem eller inte har utarbetats.
Utgångspunkt är beskrivningar på en teoretisk nivå av heder, nödvändigt både för att
kunna känna igen hederskulturens yttringsformer i en flickas livssituation och för att
kunna bedöma om lagstiftningen är tillräcklig, sett från flickornas situation. Studien
finansieras via medel från Länsstyrelserna.
Ansvariga forskare: docent Astrid Schlytter, FoU-assistent/socionom Hanna Linell

Verksamhetsplan för Socialtjänstpsykiatri 2008
Katarina Puiva, FoU-forskare
Utvärderingar – handledningsuppdrag:
• Miltonprojektet i Upplands-Bro och Järfälla. Case-managementmodell. Utvärdering
av samarbete mellan socialtjänst och landsting. Utvärdering planerad klar första
kvartalet 2008 med uppföljning hösten 2008.
• Utvärdering under handledning av Milton-projekt i Ekerö, Solna och Sundbyberg
• Arbetspraktikprojektet vid Väntorp, Solna (Miltonprojekt)
• Gemensam Vårdplanering, Sollentuna (GVpl)
Utvecklingsarbete
• Instrument för ”vardagsuppföljning” - utbildning i olika
behovsbedömningsinstrument – CAN4 med mera
• Milton-projekten - fortsättning
Fortsatta handledningsträffar med Milton-projekten i Ekerö, Solna och Sundbyberg.
Samverkan med dessa projekt syftar till att ge dem kunskap och verktyg för
utvärdering. Formulär för datainsamling har utarbetats, under 2008 analyseras och
sammanställs inkomna data.

4

Campbells Assesment of Needs (CAN) – instrument för behovskartläggning

2007-11-26

6

Nätverk
• Handläggarnätverket - Utvecklingsarbete, metoder i behovsbedömning, former för
samverkan
• Chefsnätverket. samverkan - gemensamma frågor inom nordvästregionen för psykiskt
funktionshindrade.
Forskning
• Kartläggning: Socialpsykiatri och Psykiska funktionshinder: omfattning, insatser och
utbud i Nordvästkommunerna.
Syfte: ge en helhetsbild över stödet till psykiskt funktionshindrade inom de åtta
nordvästkommunerna. Frågeställningarna rör bland annat gruppernas sammansättning,
insatsernas utformning, externa placeringar, samordning och sysselsättning och boende.
Ryms inte inom FoU:s budgetram. Forskningsplan föreläggs kommunerna under
december 2007.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser
Ann Palm med flera
Fältet ska vara prioriterat under verksamhetsåret 2008.
Utvärderingar
• Slututvärdering av WorkCenter i Upplands Väsby
Utvecklingsarbete & uppföljningar
• Instrument för metodutveckling och uppföljning.
Kartläggning av pågående projekt – KNUT, DUR med flera. Alla åtta kommuner är
mer eller mindre involverade i olika utvecklingsprogram – FoU:s uppgift
verksamhetsåret 2008: att följa utvecklingen.
Seminarier
• Försörjningsstödsdag 2008:1. Föreläsning om aktuell forskning och
kunskapsutveckling,
• Försörjningsstödsdag 2008:2. En dag för kunskapsutbyte för handläggarna.
• Arbetande seminarier/forskningscirklar. Planeras med början första kvartalet 2008,
uppdelat på två till tre olika yrkesgrupper – arbetsledare inom kommunala
arbetsmarknadsprojekt, handläggare inom försörjningsstödsenheter och så vidare.
Syfte: kunskapsutveckling
Nätverk
• Chefsnätverk – arbetsmarknadschefer & försörjningsstödschefer – träffas tre till fyra
gånger per år.
Forskning
• Ensamstående mödrar med socialbidrag.
Studie/kartläggning, planerat i samarbete med Hugo Stranz & Stefan Wiklund, SU.
Del av större forskningsprogram. Syfte:
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att undersöka om ensamstående mödrars individuella faktorer – till exempel
social situation, psykisk/fysisk ohälsa – kan relateras till att de behöver
ekonomiskt försörjningsstöd/socialbidrag.
att undersöka vilka arbetsformer socialtjänsten använder i dessa fall

Samarbete med andra
Samarbete med socionomutbildningen, Stockholms Universitet
2008 erbjuds något färre socionomstudenter än föregående år möjlighet att genomföra
fältförlagda studier under termin tre vid FoU-enheten under tio veckor. Socionomstudenter på
termin fem hälsas emellertid fortsatt välkomna att genomföra forskningspraktik samt fullfölja
sina examensarbeten vid FoU-Nordväst. Handledning ges antingen inom FoU-enheten eller av
forskare/lärare vid institutionen. Två till fyra studenter beräknas utnyttja detta erbjudande.
Från och med 2007 utgår ingen ersättning till verksamheter som tar emot socionompraktikanter. FoU-enhetens forskare undervisar därutöver på deltid på institutionen.
Omvärldskontakter
Relation 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 - Hemsidan
FoU-Nordvästs hemsida har uppgraderats i avsikt att erbjuda kommunerna möjlighet att söka
kunskap bland annat om aktuell forskning via ett ”referensbibliotek”. Vidare uppdateras
”tabellariet” regelbundet, vilket erbjuder möjlighet att jämföra utvecklingen i
nordvästkommunerna efter ett antal parametrar, sinsemellan och i förhållande till länet samt
riket. Hemsidans adress: www.fou-nordvast.com.
Kontakt med andra FoU-enheter, universitet, högskolor, forskarmiljöer
- är 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-Nordvästs medarbetare är aktiva inom dels FORSA - Föreningen för Forskning i Socialt
Arbete - dels i FoU-Välfärd, intresseorganisation för landets FoU-enheter. Bland annat via
dessa kanaler sprids information om enhetens utgivna rapporter nationellt. FoU-forskarna
deltar i högre seminarier vid institutionen för socialt arbete /Socialhögskolan, Stockholms
universitet. Under 2008 kommer FoU-enheterna i Stockholms län tillsammans att inleda ett
samarbete med Linköpings Universitet rörande forskning om ensamkommande flyktingbarn.
Enhetens medarbetare har vidare nära kontakt med Svenska Narkomanvårdsförbundet Region
Stockholm. Förbundet erbjuder gratis seminarier kring aktuella teman för personal inom
missbruksområdet. Slutligen är medarbetarna medlemmar/aktiva i Forsa-Stockholm –
Forskning i socialt arbete.
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.
En god FoU-miljö
FoU-Nordväst strävar efter att erbjuda ett FoU-arbete med hög kompetens, varför disputerade
medarbetare deltar i högre forskarseminarier, bland annat på Institutionen för Socialt Arbete.
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Övriga deltar i master- och/eller forskarutbildning. FoU-Nordväst verkar också för att
socionomstudenter skriver sina C-uppsatser med utgångspunkt i Nordvästkommunerna.
Utvärderingar, handledning & konsultationer
Utöver de utvärderingsprojekt som redovisats under varje verksamhetsfält ovan, erbjuder
FoU-Nordväst kommunerna enhetens kompetens för konsultationer, handledning, instrument
för 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, vilket måste intäktsfinansieras.
Därutöver krävs en administrativ, sammanhållande funktion, vilket i dagens läge inte mer än
till dels ryms inom basfinansieringen.
Trots sin ”litenhet” strävar alltså FoU-Nordväst efter att upprätthålla hög kompetens.
Personliga kontakter med forskarsamhället och deltidsanställda forskare har hittills
möjliggjort detta. Men för att kunna finansiera detta krävs även fortsättningsvis att
kommunerna både själva tar initiativ och inför olika uppdrag budgeterar för FoU-enhetens
insatser.
De av regeringen initierade statliga utredningar som nämndes inledningsvis, kan
komma att få betydelse för enhetens fortlevnad. Huvudpoängen är att de cirka 500 miljoner
kronor per år i form av statligt stöd till lokala insatser, fördelat av sju olika myndigheter och
21 länsstyrelser, kommer att omdisponeras så att ”--- statens bidrag till kunskapsutvecklingen
sker på ett enhetligt och långsiktigt sätt i nära samverkan med huvudmän och andra
intressenter.” (regeringens Dir 2007:91, s 6) Samtidigt är det att notera att FoU-Nordvästs
intäkter till en inte ringa del härrör sig från utvärderingar av projekt i kommunernas som
finansieras med just dessa medel.
Det är inte sannolikt att statliga medel till landets FoU-enheter i form av ett
schablonbidrag, föreslås av utredningen. Det är mer sannolikt att FoU-enheterna kommer att
få meritera sig på olika sätt, för att få del av de medel som ska disponeras för att stödja
kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Ett scenario är att vissa FoU-enheter, efter
prövning och i konkurrens, erhåller medel för ett utvecklingsarbete i en större region. Det kan
innebära en sammanslagning av flera mindre till ett begränsat antal större FoU-enheter, som
bedöms besitta hög kompetens för forskning, utvärdering och utvecklingsarbete.
Ett annat scenario är att medel utlyses för ansökan för projekt som sträcker sig över
längre tid, där FoU-enheterna till exempel ges möjlighet att bygga olika ”centra” – till
exempel för arbete med missbruksfrågor eller hedersrelaterat våld/hot om våld mot unga
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människor. Ytterligare ett scenario är att nya regionala centra inrättas, efter samma modell
som IMS vid Socialstyrelsen.
Utredningen lägger fram sitt förslag under mars 2008.
Organisering 2008
Det är önskvärt att varje område eller ”fält” – uppdelat så som det presenterats i det
föregående - har en senior forskare och en till två FoU-assistenter, beroende på uppdrag. Detta
har varit enhetens strävan, men det är samtidigt en skör organisation, eftersom basfinansieringen inte medger en sådan bemanning, utan är avhängig vilka externa intäkter enheten kan
inhämta i form av ersättning för utvärderingar i enskilda kommuner och/eller externa
bidrag/forskningsanslag.
Arbetet med att sammanställa statistik om kommunerna på aggregerad nivå fortsätter
och utvecklas. Syftet är att erbjuda kommunerna omvärldsinformation i frågor som rör det
sociala fältet över tid, för jämförelser mellan kommunerna, regioner och nationellt.
Personal
Även 2008 kommer medarbetarna vid FoU-Nordväst att bestå av två heltidsanställda – en
tillsvidareanställd och en projektmedarbetare. Resten av arbetsgruppen arbetar varierande
grad av deltid. 2008 planeras följande personer verka vid Fou-Nordväst:
FoU-chef
FoU-assistent
FoU-assistent
FoU-forskare
Administratör

Ann Palm
Anders Arnsvik
Christina Löwenborg
Katarina Piuva
Jenny Weister

Projektanställd/ASI:
Projektanställd/Milton
Projektanställda/
hedersrelaterat våld

Carina Gyllner
Martin Åberg

Anställd på timmar:
D.o

Evan Arvidsson
Martina Lif Uddenfeldt

60 - 80% (tv)
100% (tv)
timmar (tv)
50% (proj.anst)
60% (tv)
100%
50%

Astrid Schlytter & Hanna Linell (deltider)
(arbetar mot arvode)
(proj./deltidsanställd, uppdrag)

- 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 och socialpolitik
- Katarina Piuva, fil dr, anställd på deltid (50%), dels för FoU-arbete 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.
- Anders Arnsvik, socionom, arbetar heltid framförallt med utvärderingar inom
missbruksfältet.
- Christina Löwenborg, socionom/fil mag, arbetar ”timmar” med nätverken inom fältet barn,
unga och familjer.
- Jenny Weister, fil kand, arbetar deltid (60%) som administratör med ansvar för
statistiksammanställning och hemsidan, fakturahantering samt seminariebokning
- Carina Gyllner, socionom, projektledare för ASI-projektet
Till verksamheten knyts under våren 2008 fil dr/socionom Åsa Backlund för arbete inom
fältet barn, ungdom och familj. Docent Astrid Schlytter och FoU-assistent Hanna Linell gör
en studie om socialtjänstens utredningar i fall där ungdomar misstänks utsatta för våld/hot om
våld i hederns namn. Till enheten knyts även Evan Arvidsson och Martina Lif Uddenfeldt för

2007-11-26

10

genomförande av delprojekt inom de olika utvärderingsuppdragen. Martin Åberg, socionom,
deltar i utvärdering av Miltonprojekt och socialpsykiatri.

AVSLUTNING
Verksamhet profileras mot uppföljning och utvärdering, men det ska även finnas rum för
forskning. Andra uppgifter, som utvecklingsarbete och projekt initierade 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 november 2007

Ann Palm
FoU-chef

