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FoU Södertörns organisation
FoU Södertörn ägs av nio kommuner och region Gotland. FoU Södertörns uppgift är att
bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det
sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj
samt funktionshinder.
FoU Södertörns arbete leds av en styrgrupp. Gruppen består av chefstjänstemän från
IFO (Individ- och familjeomsorgen) och verksamheten för personer med
funktionsnedsättning från varje ägarkommun. Styrgruppen sammanträder sex gånger
per år.
Styrgruppen har under 2016 bestått av följande personer:
Botkyrka kommun: Sara Hellblom Gustafsson
Gotland: Mariann Godin Luthman
Haninge kommun: Maria Ekeroth
Huddinge kommun: Marianne Krook
Nacka kommun: Stefan Heinebäck
Nynäshamns kommun: Marlen Terrell
Salems kommun: Carina Strandberg
Södertälje kommun: Marina Åberg Carlsson/ Fredrik Yllman
Tyresö kommun: vakant/ Anna Larsson
Värmdö kommun: Birgitta Zaar
Styrgruppens ordförande har varit Carina Strandberg, Salem.
Botkyrka kommun är värdkommun för FoU Södertörn, vilket innebär att den står för
service när det gäller FoU Södertörns ekonomi och personalens anställningar.
Personal
Grundbemanningen år 2016 bestod av
1,0 chef/forskningsledare
2,0 forskningsledare
4,0 forskningsassistenter
1,0 administrativ FoU-assistent
Under året har ett antal personer varit projektanställda vid FoU Södertörn för
externfinansierade projekt. En BBIC-samordnare arbetar på uppdrag av
södertörnskommunerna och har sin arbetsplats på FoU. Likaså finns en
utvecklingsledare som arbetar med familjehemsutbildning och utvecklingsarbete inom
detta område.
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Avslutade projekt 2016
Mångbesökarmodellen
Mångbesökarmodellen är en metod för att kartlägga och analysera de komplexa
vårdprocesser som personer med sammansatta problem och ett långvarigt missbruk
kommer i kontakt med, och hur de resurser som finns samlade runt individen har
använts. FoU Södertörn har under året arbetat med en fördjupad analys av resultaten
som redovisades i en rapport Varför kommer de tillbaka? år 2016. Analysen visar bl a
att man inte använder metoder som utgår från personens hela problembild (missbruk,
psykisk ohälsa, boende, sysselsättning); att det saknas fungerande eftervård, vilket
bidrar till återfall och att samma intensiva insatser upprepas om och om igen; att man
inte använder integrerade, alliansskapande insatser under lång tid, där patienten känner
sig delaktig i vården; ett bristande motivationsarbete. En nationell konferens anordnades
under hösten.
Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och
beroendevården
Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukamedverkan
på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som är möjliga. Några av resultaten
är att både brukare och profession anser att brukarmedverkan är viktigt men att det
samtidigt saknas rutiner, systematik och strukturer för att samla in brukarnas åsikter och
erfarenheter på individ- och verksamhetsnivå. Rapporten Brukarmedverkan på
verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården finns att ladda ner.
Vad är delaktighet?
I samverkan med en gruppbostad (LSS) har en studie om självbestämmande gjorts.
Studien tar utgångspunkt i de officiella dokument som rör delaktighet och
självbestämmande och som präglat politiken. Fallstudier med personal och brukare
bidrar med kunskap om hur frågor om delaktighet och inflytande kan te sig i praktiken.
Genom vardagslivet och vardagslivets dilemman analyseras begrepp som
självständighet och delaktighet. Resultaten, som även dikuterats med personalen, finns i
rapporten Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Under vintern föreläser
personal och FoU-medarbetare tillsammans om studien.
Utvärdering av mottagandet av ensamkommande ungdomar i Nacka
(Finansierat av Nacka)
Utvärderingen har studerat på vilka sätt Nacka kommuns arbete med ensamkommande
barn och ungdomar stödjer barnens och ungdomarnas självupplevda integration i
Sverige samt hur de olika aktörerna verksamma i nätverken kring barnen (såsom
boendepersonal, socialsekreterare, lärare, gode män etc.) ser på sitt och de andra
aktörernas arbete. Deltagande observationer samt intervjuer och samtal med
socialtjänsten, boendepersonal och ensamkommande barn ligger till grund för den
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lärande utvärderingen. Under året har två konferenser anordnats och en rapport kommer
under 2017.
Utvärdering av umgängesverksamhet
(Finansierat av Stockholms stad)
Genom intervjuer med personal, föräldrar och barn utvärderas en umgängesverksamhet
i lokal. Syftet med umgängesstödet är att bidra till trygghet då barnet saknar en nära
relation till föräldern, när något umgänge inte ägt rum på lång tid eller när barnet av
något annat skäl känner oro eller inte har tillit till föräldern. Avsikten är att kartlägga
framgångsfaktorer och hinder samt om målgruppens behov tillgodoses eller om fler
insatser behövs. Rapport finns att ladda ner: Se, uppfatta, höra, men inte störa och
konferens anordnas år 2017. Preliminära resultat presenterades också på
Barnrättsdagarna i Örebro.
FoU-studie om Socialpsykiatrin i Botkyrka
(Finansierat av Botkyrka)
FoU Södertörn fick i uppdrag att utvärdera delar av socialpsykiatrins verksamhet som
ett led i en total översyn av dess verksamhet 2016. I uppdraget till FoU ingick att
sammanställa den främsta målgruppens, brukare med erfarenhet från enhetens boende-,
boendestöd- och sysselsättningsverksamheter, synpunkter om svagheter i, och
utvecklingsmöjligheter för, enhetens arbete. Det ingick också i uppdraget att intervjua
anhöriga och representanter för intresseorganisationer om deras erfarenheter av
Botkyrkas socialpsykiatriska arbete. Datainsamlingen skulle främst ske via intervjuer,
men även genom deltagande observation vid samtliga sysselsättningsverksamheter.
Arbetet var omfattande och skulle genomföras på kort tid. Den metod som utvecklades
vid FoU för att genomföra studien kan kallas högintensiv utvärdering. En beskrivning
av metoden och en sammanställning av studiens resultat finns på FoU-s hemsida.
Rum för gemenskap. Hur nyttjas gemensamhetsutrymmen knutna till
servicebostäder inom LSS?
(Finansierat av Huddinge)
Genom deltagande observationer och intervjuer med både brukare och personal
undersöks vad som händer i gemensamhetslokaler knutna till servicebostäder (LSS) och
vem som bestämmer vad som ska ske. I diskussionerna om syftet med en
gemensamhetslokal finns många röster. Brukarnas röster är dock samstämmiga – man
vill ha fler aktiviteter, mer socialt umgänge och möjligheter att vara mer i lokalen.
Bland personalen finns åsikter som grundar sig i olika sätt att se på
gemensamhetsutrymmets funktion. Åsikterna stannar dock inte bara vid tyckande utan
medför att personalen arbetar olika och med skilda mål för verksamheten. Rapporten
finns att ladda ner och konferens hålls vintern 2017.
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Utvärdering tillsammans för Vårby
(finansierat av Huddinge)
Huddinge kommun bedriver sedan år 2013 sommarjobbsverksamheten Tillsammans för
Vårby där Vårbyungdomar arbetar med att rusta upp och sköta om bostadsområdets
gemensamma utemiljö. Denna utvärdering konstaterar att verksamheten ger de
medverkande möjlighet att visa vad de handgripligen kan åstadkomma till gagn för alla
Vårbybor, vilket ökar deltagarnas självkänsla, kollektiva sammanhållning och stolthet
över sitt bostadsområde. I förlängningen blir arbetets uppskattade resultat en chans att
öka områdets status. Rapport finns att ladda ner.
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Pågående projekt
Kartläggning av öppenvårdsinsatser inom kommunernas missbruksvård
Projektet kartlägger vilka öppenvårdsinsatser som erbjuds i ägarkommunernas
missbruksvård för att undersöka eventuella skillnader i tillämpningar av olika metoder
och insatser, utröna potentiella samarbetsmöjligheter och skapa underlag för att utarbeta
bättre rutiner för systematisk uppföljning av insatserna. Studien bygger på en enkät och
intervjuer. En rapport presenteras 2017.
Brukares upplevelser av samordnad vård för missbruksproblematik och psykisk
ohälsa
Syftet är att undersöka hur brukare med missbruksproblematik och psykisk ohälsa
upplever sina behov och sina kontakter med vården samt om dessa upplevelser
förändras över tid. Studien förväntas ge ökad kunskap om vårdens roll och
utvecklingspotential i att tillgodose brukarnas behov av kvalificerad, lättillgänglig och
integrerad vård. Under året har projektet genomgått etisk prövning och intervjuer har
påbörjats.
Barnperspektiv inom försörjningsstöd
Under 2016 genomförde FoU Södertörn en serie fokusgruppsintervjuer med
socialsekreterare och gruppledare vid försörjningsstödsenheter i några kommuner för att
se hur barnperspektivet förstås och hanteras. Studien belyser möjligheter och
utmaningar i att realisera ett barnperspektiv i en verksamhet där barn i de flesta fall är
indirekta klienter. Vår ambition är att fördjupa kunskaperna om hur barnperspektiv i
försörjningsstödsarbete kan tas tillvara och utvecklas. Rapporten kommer att
färdigställas under det första kvartalet 2017, och har som ambition att fördjupa
kunskaperna om hur barnperspektiv i försörjningsstödsarbete kan tas tillvara och
utvecklas.
Personliga ombud och nätverksmöten
I nära samarbete med de personliga ombuden i tre kommuner sker en utvärdering av hur
nätverksmöten fungerar. Syftet är att undersök hur klienter, närstående och
professionella upplever mötena och på vilket sätt dessa bidrar till att klienternas
situation förbättras.
Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet. Sociala- och familjerelaterade perspektiv
De flesta ensamkommande barn som under senare år sökt asyl i Sverige har varit i
tonåren. I en juridisk mening är många av dem vuxna idag. Utifrån en longitudinell
forskningsansats ska FoU Södertörn fortsätta följa unga vuxna som tidigare deltagit i
forskningsprojektet Ensamkommande barn – studier av barns/ungdomars bakgrund,
ankomsttid och framtid i Sverige. Detta för att studera deras vuxenblivande utifrån
sociala och familjerelaterade frågor. Under året har studien förberetts och etikprövats.
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Samordning av kommunernas BBIC-arbete
Södertörnskommunerna samfinansierar en BBIC-samordnartjänst om 50 procent.
Samordnaren ansvarar för grundutbildningar i Södertörn. Under 2016 har flera flera
kurser hållits för att komplettera kunskaperna i nya BBIC för dem som gått utbildningen
tidigare.
Utvecklingsarbete inom familjehemsvården
På FoU Södertörn finns en utvecklingsledare inom den statliga satsningen ”Trygg och
säker vård” som ansvarar för olika slags familjehemsutbildningar. Under året har
samordnaren tillsammans med de FoU-medarbetare som forskar om ensamkommande
barn och unga utvecklat en riktad familjehemsutbildning till dem som tar emot
ensamkommande ungdomar. Utbildningen finns dokumenterad i rapporten Ett annat
sätt att se på saken Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande
barn och ungdomar. En projektansökan till Arvsfonden har skrivits tillsammans med
RFSU: ”Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehem”. Projektet har beviljats
pengar och startar i mars 2017.
Signs of Safety
(Externfinansierad Stockholms stad och Länsstyrelsen)
Studien är tänkt att fylla kunskapsluckor om hur Signs of Safety används i ett svenskt
sammanhang och omfattar hela Stockholms län. Under 2016 har en kartläggning av
vilka arbetssätt/metoder som används inom olika delar i den sociala barn- och
ungdomsvården gjorts. Utifrån kartläggningen sker ett strategiskt urval för fallstudier år
2017. Kartläggningen redovisas på en konferens vintern 2017.

Barn som är aktuella både inom IFO och LSS
Studien bygger på fokusgruppintervjuer med handläggare/chefer från enheter för
funktionshinder och barn och unga. Gruppdeltagarna diskuterar två vinjetter (fall) som
beskriver problem och behov i familjer där det kan finnas behov av såväl insatser enligt
LSS som SoL. Syftet är att med utgångspunkt från vinjetterna tydliggöra dilemman och
svårigheter i bedömningar och samarbete. Studien avser att öka kunskapen om
bedömningsarbetet inom respektive enhet samt hinder och möjligheter för samverkan.
Den har också som syfte att visa hur kommunerna organiserar sig kring denna fråga.
Rapport kommer 2017.
Boendestöd ur ett professionsperspektiv
FoU Södertörn har genom åren haft flera projekt om boendestöd. Hittills har brukarna
varit i fokus och intervjuats om sina erfarenheter av boendestöd. I fråga om hur
boendestöd går till (medel), vad som förmedlas (akt), vem/vilka som är involverade i
situationen (agenter) samt tidens och platsens betydelse (scenen) finns nu relativt god
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kunskap. I denna studie är det avsikten med stödet och det
handlingsutrymme/restriktioner som finns för boendestödjaren och andra professionella
aktörer som studeras. Dessutom har själva beslutsprocessen studerats.
Fokusgruppsintervjuer med boendestödjare och handläggare var för sig har hållits i fem
kommuner där fokus ligger på handlingsutrymme, beslutsprocess och profession.
Utvärdering av YAP
(Finansierat av Botkyrka)
YAP (Youth Advocate Programmes) är en internationellt beprövad stödsinsats för barn
och ungdomar mellan 10-18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Genom
programmet tilldelas den unge en stödperson som följer den 10-15 timmar i veckan
under en sexmånadersperiod. Tillsammans med sin stödperson sätter den unge upp
individuella mål som är anpassade efter dennes specifika problematik, färdigheter och
önskemål. Det övergripande målet för alla deltagare är att de efter insatsen ska skatta
sitt mående högre och ha förbättrat sina skolresultat/skolnärvaro eller vara i annan
sysselsättning. Utvärderingen syftar till att undersöka hur de unga och deras familjer
upplever programmet, om deras deltagande fått avsedda effekter, samt huruvida
programmet fungerar i en svensk kontext. Rapport kommer i mars 2017.
Vuxna med utvecklingsstörning i föräldrahemmet
(finansierat av FORTE)
Projektet studerar familjer där vuxna barn med utvecklingsstörning bor kvar i
föräldrahemmet. Hur ser deras vardagsliv ut och vilka är motiven för att bo
tillsammans? Studien bygger på intervjuer med föräldrar samt vuxna med
utvecklingsstörning. Arbetet presenterades på en internationell funktionshinderkonferens i Norge och artiklar är under arbete.
Utvärdering av Huskurage
(finansierat av Brå)
Polisregion Stockholm genomför pilotprojektet Huskurage inom ramen för befintlig
myndighetssamverkan med tre av regionens kommuner – Nacka, Värmdö och Tyresö.
Projektet pågår från februari 2016 till november 2017 och utvärderas av FoU Södertörn.
Syftet med projektet är att implementera en policy i flerfamiljshus, vilken ger
handgriplig vägledning om hur vi som medmänniskor bör agera när vi befarar att en
granne utsätts för våld i hemmet. Förväntningen är att policyn skall ha en normerande
effekt på de boende och därmed förebygga våld, likväl som att förhindra pågående våld
samt ge polisen bättre vittnesutsagor avseende våldsutövare.
Utvärdering av besöksprogram vid familjecentral i Huddinge
(finansierat av Huddinge)
Tillsammans med BVC:s sjuksköterskor erbjuder kuratorer hembesök till familjer som
nyligen fått sitt första barn. Kuratorerna erbjuder därefter ytterligare två besök i hemmet
och slutligen en gruppaktivitet i öppna förskolan. En av flera ambitioner är att ge stöd,
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information, hjälp och vägledning i föräldrarollen. FoU Södertörn följer projektet under
2017.
Utökat stöd till små barn och deras familjer
(finansierat av Huddinge)
Utvärdering av gruppverksamhet i kombination med hembesök vid en familjecentral i
Huddinge. FoU Södertörn följer projektet under 2017 och 2018.

Utvecklingsprojekt
Workshopserie om systematisk uppföljning
Under våren fortsatte den serie av workshops om hur systematisk uppföljning kan
förbättras inom individ- och familjeomsorgen. Utvecklingsarbetet innebar sammantaget
fem workshops utifrån Socialstyrelsens skrift Systematisk uppföljning – beskrivning och
exempel. Dessutom har deltagarna aktivt arbetat med uppföljning av ett konkret projekt
med handledning från FoU.
Handledning i ägarkommunerna
FoU Södertörn handleder och processleder ute i kommunerna på förfrågan. Det kan
handla om något enstaka tillfälle eller att följa över tid. År 2016 har efterfrågan på
systematisk uppföljning ökat. FoU har diskuterat uppföljningsbara mål,
målgruppsinventeringar, insatsers innehåll et cetera. De områden som berörts är bl a
stödgruppsverksamhet för barn, familjecentraler, uppsökande verksamhet inom
socialpsykiatrin, socialjouren, våld mot barn och specifika metoder. Dessutom har
processtöd givits i ett projekt i ett samordningsförbund.
Föreläsningar i kommunerna
Under året har FoU Södertörn varit inbjuden att hålla föreläsningar och workshops på
olika teman. Det har bl a handlat om aktuella projekt på FoU, forskning inom barn- och
ungdomsområdet, utvärderingsmetodik och om smarta mål.
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Seminarier och konferenser
Hur får vi bättre kunskap om missbruksvårdens klienter och insatser? 21 jan
Uppföljning och beskrivning av åtgärder (UBÅT). Medverkande: Bengt-Åke och
Kerstin Armelius, Umeå universitet samt Siv Nyström, Socialstyrelsen.
Erfarenhetsutbyte Konflikt och försoning 18 mars
Utvärderingsprojekt High-Conflict Families of Divorce, med syfte att studera vilka barn
och föräldrar som befinner sig i vårdnadstvist presenterades av forskarna Annika
Rejmer och Ann-Sofie Bergman. På eftermiddagen vidtog erfarenhetsutbyte.
Brukarmedverkan på verksamhetsnivå 4 april
Tomas Bons och Marianne Paunia redovisade resultaten från projektet om
brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Dessutom presenterade forskaren Erik Eriksson
sin avhandling på samma tema.
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa 21 april
Tillsammans med Stockholms universitet anordnades en konferens på temat sociala
perspektiv på psykisk ohälsa. Gunnel Andersson, FoU Södertörn, medverkade.
Temadag om medveten omsorg i mottagandet av ensamkommande barn och
ungdomar 24 maj
Live Stretmo och Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn, föreläste utifrån sina
forskningsprojekt.
Framtidens LSS 2 juni
Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, och Gunnel
Andersson, Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson FoU Södertörn föreläste.
Varför kommer de tillbaka? 27 september
Mats Tyrstrup, Handelshögskolan i Stockholm, Annika Härenstam, Göteborgs
universitet och Åsa Bringlöv FoU Södertörn föreläste.
Konferens och mötesplats om försörjningsstöd 13 oktober
Tillsammans med KNUT anordnade FoU Södertörn nationell konferens om
försörjningsstöd. Medverkande från FoU Södertörn var Åsa Bringlöv, Kristina Engwall
och Eva-Marie Åkerlund.
Erfarenhetsutbyte vårdnadsöverflyttning 21 oktober
FoU Södertörn har sedan hösten 2014 ordnat erfarenhetsutbytesdagar för
familjehemsenheterna i Södertörnskommunerna. Hösten 2016 var temat
”vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar”. Medverkade gjorde en jurist samt en
forskare som gett ut en rapport om vårdnadsöverflyttning.
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Socionomdagarna 15-16 november
Tillsammans med övriga FoU-enheter i Stockholms län deltog FoU Södertörn på
Socionomdagarna.
Ungdomstid i (oviss)väntan- halvdagskonferens om ensamkommande barn 24 nov
Live Stretmo föreläste om sitt utvärderingsprojekt i Nacka och Eva-Marie Åkerlund
föreläste om vardagsliv i kollektiv.
Erfarenhetsutbyte 7 december
Tillsammans med Stockholm Stad och övriga FoU-enheter i Stockholms län anordnade
FoU-Södertörn en dag för alla familjehemsutbildare i Stockholms län för att utbyta
erfarenheter.
Information om FoU till personal i ägarkommunerna 9 dec
Presentation av pågående projekt på FoU Södertörn.

Flera FoU-medarbetare har varit inbjudna av andra konferensarrangörer för att föreläsa
om sina studier. Det gäller bl a mångbesökarna, brukarmedverkan, boendestöd,
ensamkommande barn och unga samt umgängesverksamhet.
Några av FoU-rapporterna har anmälts i andra tidskrifter såsom exempelvis Situation
Stockholm.

Informations- och kommunikationsarbete
FoU Södertörn fortsätter att utveckla sitt kommunikationsarbete. En informationsgrupp
leder detta arbete. Under 2016 har en ny hemsida byggts upp.
Ytterligare ett sätt att nå ut är informationsbladet InFoU som i kortfattat format berättar
om aktuella projekt, rapporter och seminarier. InFoU utkom i fyra nummer under 2016.
Information skickas också ut till ägarkommunernas kommunikatörer för att möjliggöra
att de lägger upp nyheter från FoU Södertörn på de interna hemsidorna.
Året avslutades med en julkalender på hemsidan där varje dag erbjöd en kort film eller
ett bildspel om pågående arbete på FoU Södertörn.
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Kontakter med högskolor/universitet
Samarbete med högskolor och universitet sker kontinuerligt genom att anställda vid
FoU Södertörn undervisar och medverkar i forskningsprojekt. Under hösten påbörjades
ett försök att tipsa uppsatsskrivande studenter inom socialt arbete om förslag på
ämnesområden från kommunerna.
Medarbetare på FoU Södertörn har också varit inbjudna till seminarier på högskolorna i
närområdet för att presentera FoU-verksamhet och specifika projekt.
Varje termin ordnas så kallade praktikantdagar på FoU Södertörn då
ägarkommunernas socionompraktikanter och deras handledare bjuds in för att ta del av
FoU:s verksamhet. I år skedde detta den 26 april och 9 december.

Nätverksarbete
FoU Södertörn har en samordnande roll i några av Södertörns nätverk:
Familjerättsnätverket
Projektet Barn i svåra vårdnadskonflikter har funnits sedan 2009 på FoU Södertörn som
främst haft en samordnande roll i en metodutveckling med syfte att finna bättre metoder
i det familjerättsliga arbetet. Särskilt fokuseras samarbetet mellan tingsrätt och
kommunal familjerätt och man prövar två metoder, Konflikt & försoning och
Koordinator. Under året har dessutom ett nätverk för familjerättssekreterare som arbetar
med Konflikt & försoning startats.
Chefsnätverket inom missbruksområdet
Fyra möten har hållits under året med information om ny forskning samt diskussioner
om gemensamma frågor.
BBIC-nätverket
BBIC-samordnaren är sammakallande till nätverket som har träffats tre gånger under
året.
Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet
Nätverket har träffats tre gånger för att diskutera aktuella FoU-projekt och
gemensamma frågor inom funktionshinderområdet. Sista gången startad diskussionerna
om det projekt om genomförandeplaner som ska äga rum år 2017.

Utvecklingsledarnätverket inom IFO
Under året har nätverkets arbete sammanfallit med workshopserien i systematisk
uppföljning. Ytterligare ett möte för planering inför 2017 har hållits.
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Rapporter
Rapport 143/16 Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruksoch beroendevården
Tomas Bons och Marianne Paunia
Rapport 144/16 Familjehemsplacerade barns röster– en kort beskrivning av fem
metoder
Åsa Bringlöv
Rapport 145/16 Varför kommer de tillbaka? Missbruksvård för personer med
komplexa behov – analys av Mångbesökarkartläggningar i sex län.
Åsa Bringlöv
Rapport 146/16 Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen
knutna till servicebostäder enligt LSS
Dana Hagström
Rapport 147/16 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter (reviderad upplaga)
Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson
Rapport 148/16 Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande
barn och ungdomar
Christina Sandahl och Eva-Marie Åkerlund
Rapport 149/16 Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att
se på saken
Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson
Rapport
150/16
Tillsammans
för
Vårby.
sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun
Adam Jonsson

En

utvärdering

Se, uppfatta, höra, men inte störa. En utvärdering av umgängesstöd för barn.
Ann-Sofi Bergman
Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution
Eva-Marie Åkerlund
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