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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. Av detta framgår att ”FoU-Nordväst utgör en resurs och en motor för
utveckling av ett kunskapsbaserat socialt arbete” (Bilaga, avtal om FoU-Nordväst 2007-0511, sid 1). FoU´s arbete ska leda till ökad kompetens inom socialtjänstorganisationerna,
utveckling av verksamheterna liksom ökad kompetens bland personalen, bland annat genom
att enheten ska bistå med och utveckla olika system och instrument för uppföljning och
utvärdering. Medel är forskning och utvecklingsarbete med egna och/eller externa resurser i
nära samarbete med praktiken. Socialtjänstens medarbetare ska också ges möjlighet att
genomföra egna praktikerprojekt.
FoU-Nordväst strävar efter att erbjuda ett FoU-arbete med hög kompetens, varför tre
medarbetare är disputerade och ytterligare tre deltar i masters- och/eller forskarutbildning vid
Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. Enheten verkar för att
socionomstudenter skriver sina examinationsarbeten (C-uppsatser) med utgångspunkt i
Nordvästkommunerna. Utöver de utvärderingsprojekt som redovisats under varje
verksamhetsfält nedan, står FoU-Nordvästs kompetens till förfogande för konsultationer,
handledning, instrument för uppföljningar och utvärderingar för kommunerna under
verksamhetsåret 2009. FoU-enhetens medverkan förutsätter att kommunerna ger enheten
specifika uppdrag. Större uppdrag, till exempel utvärderingar som omfattar en enskild
kommun ska enligt beslut i FoU-Nordvästs styrgrupp, intäktsfinansieras.
Innevarande verksamhetsår har kommunerna via socialtjänstens ledningsgrupper och
lokala FoU-råd listat angelägna frågor som man föreslagit att FoU-Nordväst ska ta sig an
under verksamhetsåret 2009. I september 2008 sammanställdes förslagen tillsammans med
enhetens redan beslutade åtaganden och löpande uppgifter. Sammanställningen har
diskuterats i FoU-Nordvästs styrgrupp, FoU-rådet samt med socialcheferna. Hösten 2008 gav
socialcheferna uppdraget att göra en uppföljning av FoU-Nordvästs verksamhet sedan dess
start 2000, till Ramböll Management AB. Rapporten var klar 17 november 2008.
Föreliggande verksamhetsplan bygger på ovanstående planeringsarbete tillsammans med
kommunerna och på de förslag till utvecklingsområden som beskrevs i uppföljningen av FoU
Nordväst (Ramböll 2008-11-17).

Verksamheter inom FoU-Nordväst år 2009
FoU-Nordväst har i huvudsak fyra verksamhetsområden:
1)
2)
3)
4)

Missbruk och vuxna
Barn unga och familj
Socialtjänstpsykiatri
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Utöver dessa områden samarbetar FoU- Nordväst med Institutionen för socialt arbete i form
av fältförlagda studier termin tre samt i forskarseminarium inom området socialpsykiatri
liksom barn- och ungdomsvård. Nedan följer beskrivningar av planeringen för verksamheterna år 2009, en omvärldsanalys samt en redogörelse för organisation, personalbemanning
och administrativa förutsättningar.
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Missbruk och vuxna
Ansvarig för fältet: Anders Arnsvik, FoU-assistent
Projektmedarbetare: Jouko Lindgren, Riktlinjearbetet, studiecirkelverksamheten
Inledning

Implementering av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården samt den
vid KSL utarbetade Missbrukspolicy ställs i fokus. Riktlinjearbetet i nordvästkommunerna
planeras att i ett nästa steg under 2009 – 2010 innebära utarbetande av gemensamma
handlingsplaner för missbruksarbetet tillsammans med landstingskommunal beroendevård
och psykiatri, utveckla arbetet med dokumentation för uppföljning och utvärdering samt
implementera tillämpbara metoder som studerats i riktlinjearbetet.
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården övergår till arbete
med lokala handlingsplaner för missbruksarbetet

2009 fullföljs arbetet med de Nationella riktlinjerna för missbruk och beroendevård.
Första kvartalet avslutas studiecirklarna och påbörjas arbete med Missbrukspolicyn för
Stockholms län.
Syfte: att grupperna, på grundval av riktlinjearbetet, egna erfarenheter samt policyn, ska
utarbeta lokala handlingsplaner. Övergripande mål är att integrera socialtjänstens
missbrukarvård och landstingskommunal beroendevården.
Hösten 2009 påbörjas arbetet med implementering av handlingsplanerna, att konkret
pröva och använda dessa i klientarbetet
Arbete med personer som både lider av psykisk ohälsa och har
missbruksproblem

FoU-Nordväst och Beroendecentrum Stockholm, SLL, beviljades i december 2008 av
SoS så kallade NU-projekt 1, 5 milj kr för projektet Förstärkt kompetens bland
personal som möter människor inom missbrukarvård (se genomförandeplan 2008-1015 & 2009-01-xx).
Syftet är att erbjuda metodstöd och utbilda missbruksarbetare i nordvästkommunerna.
Projektet ska erbjuda kunskap om, utbilda och handleda i bland annat Addiction
Severity Index (ASI), Motiverande Intervju (MI), Community Reinforcement
Approach (CRA). Fokus är inledningsvis arbetet med människor med så kallad
samsjuklighet - både missbruksproblem och psykisk ohälsa.
Erfarenheter från implementeringen av ASI-projektet ligger till grund för det
planerade arbetet
ASI-projektet

Avslutat projekt 2008. Under första halvåret 2009 fortsätter FoU-enheten att
sammanställa inrapporterade ASI-intervjuer i samråd med Nätverk Nordväst
(missbrukscheferna). Sammanställningarna kan dels användas för kommunernas
verksamhetsplanering, ett delsyfte med projektet, dels i det fortsatta arbetet med
Riktlinjerna och handlingsplaner i linje med missburkspolicyn (se ovan). Avsikten är
att skapa modeller för hur kommunerna kan sammanställa och använda materialet.
Den särskilda projektgrupp med representanter för alla kommuner som skapades
under projekttiden kvarstår, liksom ”inmatargruppen”. FoU-enheten bistår
projektgruppen efter deras önskemål, men huvudansvaret för att upprätthålla
kompetens, utbildning av nyanställda, att användandet av ASI fortsätter och används
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för avsedda ändamål åvilar kommunerna – bland annat att data från ASI-net används
för information om populationen på grupp- och kommunnivå. Däremot genomförs
utbildning bland annat till ASI-utbildare vid SoS alternativ SKL under mars-april
2009.
Seminarier

•

Seminarier baseras på arbetet med Nationella riktlinjer för missbruks och
beroendevården.
Användning av ASI–net: hur kan data användas i missbrukarvårdens behandlings- och
planeringsarbete.

•

Nätverk

•

Nätverk Nordväst – forum för enhets/sektionschefer inom missbrukarvården. FoUNordväst deltar bland annat för att fånga upp aktuella gemensamma
frågeställningar.
• Nätverk Hemmaplanslösningar (arbetsnamn). Olika studier, bland annat från FoUNordväst, visar att det finns gemensamma nämnare trots att verksamheterna vänder
sig till olika målgrupper. Under 2009 startas nätverk för personal som arbetar med
öppenvård.
Syfte: Nätverken kommer dels att diskutera gemensamma teman, dels ta del av aktuell
forskning samt bjuda in forskare.
Barn, unga och familj
Ansvarig: Ann Palm
Projektmedarbetare: Åsa Backlund, FoU-forskare, Ensamkommande Flyktingbarn
Projektmedarbetare: Maria Gladh, FoU-assistent, BBiC-utvärdering, Familjebehandlingsutvärdering
samt utvecklingsarbete – familjer i svår konflikt
Inledning

Arbetet inriktas på följande områden: implementering av BBiC, familjehemsvård,
familjebehandling, ensamkommande flyktingbarn, socialt arbete med föräldrar i svår konflikt
samt socialt arbete i gränslandet socialtjänst/skola. För att verka för en kunskapsbaserad
barna- och ungdomsvård inom socialtjänsten görs regelbunden uppdatering av aktuell
forskning om god praktik, som sammanställs och läggs ut på FoU:s hemsida samt sänds ut i
form av nyhetsblad.
Seminarier

•

Seminarier om socialtjänstens förebyggande arbete för barn och unga. Samverkan
och preventionsarbete, en plattform för erfarenhetsbaserad kunskap om samarbetet
mellan socialtjänstens och samhällets övriga barnavårdande funktioner
Syfte: kunskapsutveckling via seminarieverksamhet, erbjuda en arena för att ta del av
vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap inom området. Inventering av vilka
utvecklingsfrågor nätverket vill arbeta med, men med särskilt fokus på uppföljning och
utvärdering av det egna arbetet.
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Metodutveckling

•

Familjebehandlarnas utvecklingsarbete - uppföljningsinstrument
Flerårigt projekt.
Syfte: utveckla instrument för att följa upp beställares och brukares värdering liksom utfall av
familjebehandlingsarbetet. Referensgrupp med deltagare från alla kommuner
• BBiC – samordning och uppföljning
Seminarier med handläggare och chefer under ledning av BBiC-samordnare.
Syfte: Implementeringsstöd. Medel via Länsstyrelsen, Stockholms län.
Utvärdering/uppföljning

•

•

Blir det bättre för barnen? Under förutsättning av medel beviljas genomförs som en
del av BBiC-projektet en utvärdering av utfallet. Utvärderingsfrågan är om det blir
bättre för barnen när de utreds med stöd av BBiC. Jämförelse görs med tidigare FoUstudier om familjehemsplacerade barn. Samarbete med övriga FoU-enheter.
Barn till föräldrar i svår konflikt i Ekerö – formativt stöd i projekt. FoU utarbetar
instrument för kartläggning av familjer med föräldrar som är i svår konflikt som
misstänks påverka föräldraförmågan. Utarbetande av handlingsplan för uppföljning av
arbetet.

Nätverk

• Referensgruppen för familjehemsvård - etablerat nätverk
Syfte: Genomgång av aktuell kunskap/forskning om och utveckling av det praktiska
arbetet med familjehemsfrågor, identifiera temata för gemensamma seminarier

Forskning

•

Ensamkommande flyktingbarn
Ett samarbete mellan FoU-Nordost, FoU-Södertörn och FoU-Nordväst, som berör 25
kommuner i Stockholms län. Tillsammans med Linköpings Universitet genomförs
större 3-årigt forskningsprojekt om ensamkommande flyktingbarn och mottagandet av
dessa. Medel från Migrationsverket/EU-medel. Projektet omfattar tre år med start
2009-01-01.

5

Socialtjänstpsykiatri – Socialtjänstens arbete med verksamheter för
personer med psykiska funktionsnedsättningar
Projektansvarig: Katarina Piuva, FoU-forskare
Projektmedarbetare: Martin Åberg, FoU-assistent
Inledning

Området Socialpsykiatri/verksamheter för psykiskt funktionshindrade tillkom under 2005.
Stommen i arbetet är två nätverk: Nätverket för verksamhetsansvariga och Nätverket för
handläggare. Under perioden har de statliga så kallade Miltonmedlen för stimulans av
utveckling av området lett till ett antal utvärderingar.
Under 2008 påbörjades på kommunernas initiativ en inventering av behov och insatser
hos målgruppen i nordväst. Projektanställningen av Martin Åberg, FoU-assistent, har varit
helt avgörande både för genomförandet av kartläggningen och för FoU-enhetens övriga arbete
inom området de två senaste åren.
Utvecklingen idag innebär ökande krav på kommunerna avseende målgruppens
livskvalitet, särskilt avseende arbete och sysselsättning, boendefrågor samt missbruk.
Nordvästkommunerna ges genom inventeringen ett stort försprång i planeringsarbetet (se mer
nedan). En viktig fråga för framtiden och därmed ett utvecklingsområde, är ett utökat
samarbete med den psykiatriska vården. Ett flertal av nedanstående projekt rör socialt arbete
och psykiatri i samverkan.
Inventering av behov och insatser, Nordväst

• Under 2008 startades en inventering av behov och insatser för personer med
psykiska funktionshinder inom Nordvästkommunerna i samarbete med Psykiatri
Nordväst. Drygt 4 000 enkäter har samlats in, som rör cirka 2 300 personer. Analys
av data visar vilka funktionsnivåer den kartlagda populationen har, vilka insatser
som har beviljats samt vilka behov av insatser som kvarstår. Materialet synliggör
brukarnas behov samt visar vilka grupper och verksamhetsområden som bör
uppmärksammas inom socialtpsykiatrin.
Syfte: erbjuda underlag för verksamhetsplaneringen för psykiskt funktionshindrade i
nordväst.
Rapport avlämnas till kommunerna våren 2009. Gemensam presentation för
Nordvästkommunerna och Psykiatri Nordväst planeras. Slutrapport för hela
Nordväst samt sammanställning av befintliga resurser i kommunerna kommer att
presenteras under 2009.
Utvärdering, handledning

• Boendestödsprojektet Sollentuna
Utvärdering av boendestödsprojektet för psykiskt funktionshindrade med
missbruksproblem, påbörjat under 2008. Arbetet fortsätter under 2009.
Syfte: arbeta fram uppföljningsinstrument för personalen, metodhandledning samt
sammanställning av dokumentation.
• Handledning Sundbyberg
Projektstart 2008. Stöd för hemlösa kvinnor utsatta för våld, med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Handledningen består i att utveckla
uppföljningsinstrument för utvärdering av insatsen.
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Milton-projekten

•

•

Handledningsgrupp: Under 2008 avslutades ett antal Milton-projekt med fokus på
psykiskt funktionshindrade med missbruksproblem. Under 2009 planeras en halv
seminariedag för att delge erfarenheter från de avslutade projekten.
Utvärdering: Slutrapport för utvärderingen av projektet SAM-teamet i Järfälla och
Upplands-Bro färdigställs under februari 2009. Projektet var ett samarbete mellan
Psykiatri Nordväst och de två kommunerna.

Forskning

• Inventeringen av behov och insatser inom socialpsykiatrin (se ovan) leder till
frågor om utbudet för målgruppen. Frågan är hur inventeringens resultat ska
förvaltas i framtiden. De intressanta frågorna blir då:
- Hur kan resultatet bidra som underlag för utveckling av befintliga verksamheter?
- Hur kan denna utveckling följas upp och dokumenteras?
- Finns intresse av att replikera inventeringen inom några år?
Forskningsansvarig för området kommer i samråd med styrgrupp och socialchefer
att undersöka möjligheter för samfinansiering av fortsättningen av det påbörjade
arbetet via externa forskningsanslag.

Utbildning

• Nordvästkommunerna har tillsammans med Psykiatri Nordväst ansökt om och
beviljats 2,5 milj kr från NU-projektet/SoS. Avser vidareutbildning av baspersonal
inom kommunal verksamhet och landstingets psykiatri. FoU-Nordväst har fått
förfrågan att som uppdrag planera och genomföra utbildningen för sju nordvästkommuners räkning under två år.

Nätverk

• Nätverket för verksamhetsansvariga – sammankomster kvartalsvis
Syfte: diskussioner om strategier inom området, utbildningssatsningar,
ansökningar av medel med mera.
• Nätverket för handläggare - sammankomster kvartalsvis för diskussioner om
handläggning och insatser för målgruppen.

Bägge nätverken har varit och kommer att vara viktiga referensgrupper för
inventeringen av behov och insatser för personer med psykiska funktionshinder.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser
Anders Arnsvik, Ann Palm
Inledning

I FoU-Nordvästs verksamhetsplan för 2008 prioriterades utvecklingsarbetet inom
försörjningsstöd. Försörjningsstödschefernas gemensamma bedömning år 2008 var emellertid
att utrymmet var för litet detta år för ytterligare utvecklingsarbete, utöver det som redan pågått
i stort sett alla nordvästkommunerna. Av det skälet har starten för FoU-Nordvästs insatser
senarelagts till verksamhetsåret 2009. Arbetet planeras inför 2009 omfatta fyra nivåer:
försörjningsstödschefernas nätverk, ett arbetande seminarium, två föreläsningar samt den
årliga försörjningsstödsdagen. Se vidare bilaga 1.
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Seminarier

• Föreläsningar (beställning av försörjningsstödschefernas nätverk)
1) Socialtjänsten och bostadsfrågan,
2) Sekretess inom försörjningsstödsarbetet
• Arbetande seminarier/forskningscirklar. Startas i april 2009, tema unga vuxna 18 –
29 år i socialbidragssystemet: lärdomar från 1990-talets krisårinför 2010-talet genomgång av Välfärdsbokslutet från 2000 – 2001 (SOU-publikationer)

Syfte: kunskaps- och metodutveckling
• Försörjningsstödsdag hösten 2009. Aktuell forskning och kunskapsutveckling
med särskilt fokus på aktuell utveckling och lärdomar 1990-talet.
Syfte: uppmärksamma aktuell forskning inom försörjningsstöd
Forskning

•

Ensamstående mödrar med socialbidrag.
Studie/kartläggning, planerat i samarbete med Hugo Stranz & Stefan Wiklund, SU.
Del av större forskningsprogram.
Syfte: att undersöka om ensamstående mödrars individuella faktorer – till exempel
social situation, psykisk/fysisk ohälsa – kan relateras till att de behöver ekonomiskt
försörjningsstöd/socialbidrag, samt vilka arbetsformer socialtjänsten använder i dessa
fall

Nätverk

•

Chefsnätverk – försörjningsstödschefer – träffas fyra gånger under 2009. Temata:
lärdomar från 1990-talet, erfarenheter av metodutveckling, följa socialbidragsutvecklingen lokalt och inom regionen, aktuell forskning/kunskapsläge

Samarbete med Institutionen för Socialt Arbete/Socialhögskolan vid
Stockholms Universitet
Fältförlagda studier termin 3

•

2009 genomförs fältförlagda studier under termin tre vid FoU-enheten under sex
veckor. All undervisning läggs i FoU-Nordväst lokaler, två till fyra studenter placeras
i varje kommun för sina praktikstudier.

Socionompraktikant på FoU-Nordväst

•

Socionomstudenter på termin fem välkomnas att genomföra forskningspraktik samt
fullfölja sina examensarbeten vid FoU-Nordväst. Handledning ges antingen inom
FoU-enheten eller av forskare/lärare vid institutionen. En till två studenter beräknas
utnyttja detta erbjudande även under 2009.1

Undervisning

•

FoU-enhetens forskare undervisar på deltid på institutionen.

Forskarseminarier Socialpsykiatri & Barn och unga

• Katarina Piuva och Martin Åberg deltar i Institutionens arbetande seminarium kring
frågor om socialtjänst och psykiatri. Åsa Backlund medverkar i högre seminariet för
socialt arbete inom barn- och ungdomsvården.

1388
1

Från och med 2007 utgår ingen ersättning till verksamheter som tar emot socionompraktikanter
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Övrigt FoU-arbete
Lokala välfärdsbokslut
• Arbetet med att sammanställa statistik om kommunerna på aggregerad nivå fortsätter
och utvecklas. Sammanställningarna läggs ut på FoU-Nordvästs hemsida under fliken
”Tabellarium”
Syfte: att erbjuda kommunerna omvärldsinformation i frågor som rör det sociala fältet över
tid, för jämförelser mellan kommunerna, regioner och nationellt.
Utbildning
• Enkätskola för kommunernas medarbetare som arbetar med egna undersökningar,
omgång 2 (ev 3). Efter avslutat ”kurs” erbjuds deltagarna fortsatt handledning.
FoU-projekt
• Så kallat praktikerprojekt: uppföljning efter 1 – 2 år av 13 unga kvinnor från ”Min
Framtid” i Upplands Väsby. Genomförande hösten 2009. PM föreläggs styrgrupp för
beslut
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 med mera.
Sprida information - Hemsidan
• FoU-Nordvästs hemsida uppgraderas regelbundet bland annat med aktuell forskning
via ett ”referensbibliotek” liksom ”tabellariet”, vilket erbjuder möjlighet att jämföra
utvecklingen i nordvästkommunerna efter ett antal parametrar. Hemsidans adress:
www.fou-nordvast.com.
Kontakt med andra FoU-enheter, universitet, högskolor, forskarmiljöer
• FoU-forskarna deltar i högre seminarier vid institutionen för socialt arbete
/Socialhögskolan, Stockholms universitet. Enhetens medarbetare har vidare nära
kontakt med Svenska Narkomanvårdsförbundet Region Stockholm. Förbundet
erbjuder gratis seminarier kring aktuella teman för personal inom missbruksområdet.
Medarbetarna kommer att delta i 2009 år Forsa-symposium i Örebro med
presentationer av arbeten från FoU-Nordväst.
Regionalt FoU-råd
• FoU-enheterna i länet och representanter för socialhögskolorna samlas fyra gånger per
år. Betydelsen av detta organ kommer att öka i samband med de förändringar som
FoU-enheterna står inför, se nedan.
Samarbete med KSL och Beroendecentrum, Stockholm, med flera
Våren 2009 bjuder Kommunförbundet Stockholms Län (KSL, regionala organet) in
länets FoU-enheter inom primär- och landstingskommunerna för att diskutera
genomförandeplan för implementering av riktlinjearbetet liksom länets
missburkarpolicy. FoU-enheterna för socialtjänsten i Stockholms län.
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Aktuellt – Socialtjänstens FoU-arbete i framtiden
Under 2008 har ”Kommittén för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten”
(regeringens Dir 2007:21) levererat sin utredning Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
– till nytta för brukaren (SOU 2008:18). Utredningens förslag kommer på sikt att påverka
FoU-enheterna inom socialt arbete. Här argumenteras för behovet av långsiktiga strategier för
att nå en kunskapsbaserad socialtjänst. Vikten av att utveckla plattformar för närmare
samverkan mellan forskning, utbildning och praktik betonas, liksom att det sociala arbetet
utvärderas i högre utsträckning. FoU-verksamheter lyfts därvid fram som en viktig struktur
som kan stödja ett aktivt kunskapssökande.
I april 2008 undertecknades överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om implementering av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården för 2008 (S2008/3957/ST). Sensommaren 2008 påbörjade SKL ett arbete i
linje med detta. Projektet har fått namnet ”Kunskap till praktik”(se www.skl.se).
Överenskommelsen förnyades enligt protokoll vid regeringssammanträdet 2009-02-19.
Projektet genomförs regionalt. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är således
genomförare, men arbetar därutöver för att länets kommuner ska anta Policy för att förebygga
och behandla missbruk och beroende (KSL/Stockholms läns landsting, 2008). Det förutsätts
att länets FoU-enheter ska medverka, bland annat i utbildning och
kompetensutvecklingsarbete (a.a., s 29).
De förändringar som nu sker på nationell nivå kan alltså inom en överskådlig om än inte
omedelbar framtid leda till att socialtjänstens FoU-enheter ges ett vidgat uppdrag, med andra
samarbetsparter än tidigare.

Genomförande av planerad verksamhet 2009
Inledning

FoU-Nordväst upprätthåller en hög kompetens och arbetet som genomförs har uppmärksammats nationellt. Enheten finansieras huvudsakligen via följande intäktsslag:
-

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

Kommunavgifterna, drygt 40 % av intäkterna, avser täcka en basbemanning om 2,5
heltidstjänster. Statliga beslut som refererats i föregående avsnitt, kommer att få betydelse för
enheten. Statligt stöd till lokala insatser omdisponeras nu i avsikt att skapa förutsättningar för
en långsiktig kunskapsutveckling inom socialtjänsten, men kommer sannolikt inte att påverka
enhetens arbete mer än marginellt under 2009.
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Budget
Intäkterna år 2009 beräknas till 5 milj kronor, varav kommunavgifter för verksamheten utgör
46 %. Resterande är intäkter i form av statliga bidrag och uppdrag, från Socialstyrelsen så
kallade NU-projekt, medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för Riktlinjearbetet samt från
EU-fond III/Migrationsverket för projekt som rör ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar.
Kostnaderna för FoU-verksamheten utgörs huvudsakligen av personalkostnader.
Dessa beräknas 2009 utgöra 72 % av totalkostnaden. Ekonomisk redovisning delas upp i
projekt, där FoU-enhetens kärnverksamhet omfattar drygt en tredjedel (37 %) av
omkostnaderna. Budget för alla projekt är balanserad med undantag för socialpsykiatrin, som
delfinansieras via kärnverksamheten. BBiC-arbetet kommer sannolikt vara delfinaniserat via
medel från Länsstyrelsen. Se vidare bilaga x.
Organisering 2009
Även detta år organiseras arbetet efter områden eller ”fält” – uppdelat så som det presenterats
i det föregående. Strävan är att det ska finnas en senior forskare och en FoU-assistent knuten
till varje område.
Personal
För att kunna genomföra den verksamhet som här föreslagits 2009 kommer FoU-Nordväst att
ha projektmedarbetare varav flera med deltidsanställning. Följande personer förväntas vara
verksamma vid FoU-Nordväst under delar eller hela året:
Tillsvidareanställda:
FoU-chef

Ann Palm

FoU-assistent

Anders Arnsvik

Administratör

Jenny Weister

60 %

Projektanställda:
FoU-forskare

Katarina Piuva

25 %

proj.anst helår 2009

- ” -

Åsa Backlund

50 %

- ” -

FoU-assistent

Maria Gladh

80 %

proj.anst jan - juni 2009

Projektmedarbetare

Jouko Lindgren

100 %

- ” -

Projektanställd

Martin Åberg

100 %

- ” -

80 % - 100 %
100 %

- Ann Palm leder verksamheten vid FoU-Nordväst och är adjungerad lektor vid Institutionen
för Socialt Arbete/Socialhögskolan vid Stockholms Universitet.
- Katarina Piuva, fil dr, lektor vid Socialhögskolan/Stockholms Universitet, är anställd på
deltid (25 %), 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
- Åsa Backlund, fil dr, lektor vid Socialhögskolan/Stockholms Universitet, är anställd på
FoU-Nordväst 50 % och arbetar dels med studien om ensamkommande flyktingbarn, dels
medverkar hon i arbetet med utvärderingar och nätverk inom fältet Barn, unga och familj.
- Anders Arnsvik, socionom/masterstuderande, arbetar under 2009 med Riktlinjearbetetet
inom missbruksfältet och i försörjningsstödsarbetet.
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- Maria Gladh, socionom/masterstuderande, medverkar i utvärderingar och seminarier inom
fältet Barn, unga och familj.
- Jouko Lindgren är cirkelledare i Riktlinjearbetet och kommer att arbeta med
handlingsplanerna under andra halvan av 2009 samt med samarbetsprojekt med
Beroendecentrum Stockholm rörande samsjuklighet.
- Martin Åberg, socionom och master/forskarstuderande. Arbetar med inventeringen av
socialpsykiatrin inom nordvästregionen, ett samarbete mellan Nordvästkommunerna och
Psykiatri Nordväst samt med utbildningen av baspersonal, ett samverkansprojekt mellan
Socialtjänsten vid sju nordvästkommuner och Psykiatri Nordväst.
- Jenny Weister, fil kand, arbetar deltid (60%) som administratör med ansvar för
statistiksammanställning och hemsidan, ekonomi- och fakturahantering samt
seminariebokning.
Till enheten knyts Therese Leijonqvist, socionom anställd vid Sigtuna kommun, som BBiCsamordnare på kort deltid. Hon svarar för samordning av utbildning och seminarier för
implementering av BBiC i nordväst-kommunerna. Beviljas medel av Länsstyrelsen för
utvärderingsdelen av BBiC projektanställs en person för genomförandet. Under första
halvåret anställs Alexander Björk för att bearbeta data från ASI-net för kommunernas räkning.

Sollentuna i mars 2009

Ann Palm
FoU-chef
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FoU-Nordväst

Bilaga 1

Anders Arnsvik

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
----- ÅRSPLAN 2009 ----APRIL
2009-04-24. Möte med Försörjningsstödscheferna. Tema: Lärdomar från den ekonomiska
krisen i början av 1990-talet
MAJ
2009-05-26. Arbetande seminarium. Tema: Unga vuxna. Seminariet vänder sig till personal
inom försörjningsstöd
2009-05-27. Möte med Försörjningsstödscheferna. Tema: Metodutveckling
SEPTEMBER
2009-09-07. Möte med försörjningsstödscheferna. Tema: bl a planering av Försörjningsstödsdagen i november
2009-09-08. Arbetande seminarium. Tema: Hur ska organisationerna hantera och tolka
den kunskap som finns? Vad kan vi lära av historien? Seminariet vänder sig till personal
inom försörjningsstöd.
OKTOBER
2009-10-22. Arbetande seminarium. Tema: Hur kan man arbeta professionellt utifrån den
kunskap som finns? Seminariet vänder sig till personal inom försörjningsstöd.
2009-10-? . Seminarium. Tema: Påverkar föräldrarnas socialbidragstagande barnens
framtida bidragstagande. Fil dr Karin Edmark IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering) och doktorand Kajsa Johansson. Seminariet vänder sig till personal inom
försörjningsstöd.
NOVEMBER
2009-11-12. Temadag för personal inom försörjningsstöd.
2009-11-30. Möte med försörjningsstödscheferna. Uppföljning av temadagen

DECEMBER
Seminarium i samarbete med IFAU (se ovan) kring teman som Effekter av aktiveringskrav
på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar, Jobbtorg och Kompetensforum.
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