Verksamhetsplan för 2017
FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning och
utveckling. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och
familj samt funktionshinder.
I denna verksamhetsplan redovisas den övergripande inriktningen för FoU Södertörns
verksamhet med fokus på år 2017.

Stöd till utvecklingsprojekt i kommunerna
FoU Södertörn bistår kommunerna med stöd till utvecklingsprojekt. Det kan handla om
handledning till enskilda medarbetare eller personalgrupper, föreläsningar eller workshops vid
enstaka eller ett flertal tillfällen. Detta är ett viktigt uppdrag som medarbetarna vid FoU ägnar
mycket tid åt. Ägarkommunerna kan vända sig till FoU närsomhelst under året för att få stöd
och diskutera pågående utvecklingsprojekt.
Under 2017 fortsätter utvecklingsprojekt som redan startat. Det avser exempelvis stöd till
utvärdering av en utredningsmetod för familjer där barn utsatts för våld, stöd till uppföljning
av hembesöksprogram för familjecentral, stöd till uppföljning av uppsökande verksamhet
inom socialpsykiatrin.

Utåtriktad verksamhet
En viktig uppgift för FoU Södertörn är att förvalta och sprida de kunskaper som tas fram i
projekten. Under 2017 avslutas flera projekt och FoU kommer att arbeta mycket med
spridning av resultaten. I detta arbete inkluderas konferenser, workshops och ett aktivt arbete
med vår nya hemsida.
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Projekt med inriktning mot IFO
Barn som är aktuella både inom IFO och LSS
Detta projekt utgår från barn som är aktuella för insatser både inom
IFO och LSS. Fokusgruppsintervjuer med handläggare både från LSS
och IFO har hållits i åtta kommuner. 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.

Kontaktperson:
Kristina Engwall

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet- sociala och Kontaktperson:
Eva-Marie Åkerlund
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.
Barn och försörjningsstöd
FoU Södertörn genomför en serie fokusgruppsintervjuer med
socialsekreterare och gruppledare vid försörjningsstödsenheter. Detta
för att undersöka hur barns situation och perspektiv förstås och
hanteras inom en verksamhet där barn i de flesta fall är indirekta
klienter.

Kontaktperson: EvaMarie Åkerlund

Kontaktperson:
Kartläggning av öppenvårdsinsatser inom ägarkommunernas
Samuelsson
missbruksvård
Projektet syftar till att kartlägga 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.

Eva

Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i
välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruksoch beroendevård
Under senare år har olika inslag av byråkratisering (upphandlingar,
tillsyn, öppna jämförelser etc.) ökat inom välfärdssystemen. Syftet
med denna studie är att undersöka hur denna process har påverkat det
dagliga arbetet inom missbruks- och beroendevården. Studien görs i
samarbete med Stockholms universitet.

Kontaktperson:
Samuelsson

Eva

”Hemmasittare” - konferens
Barn som inte går i skolan – ”hemmasittare” – upplevs som ett ökat
problem. Barnen far illa och det finns behov av ökad samverkan

Kontaktperson:
Tomas Bons
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mellan skola och socialtjänst. För att sprida kunskap anordnar FoU
Södertörn en konferens.
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.

Eva Samuelsson

Barnsamtal
Samtal med barn och ungdomar sker i låg utsträckning i de
utredningar där de berörs. Hur kan socialsekreterarnas tid för samtal
med barn ökas? Hur upplever barn och ungdomar kontakten med
socialtjänsten och hur kan detta mätas?

Kristina Engwall

Signs of safety
Samarbetsprojekt med Stockholms stad och FoU Nordväst med
finansiering av Stockholms stad. Projektet innehåller en kartläggning
av vilka kommuner och stadsdelar som använder Signs of Safety
samt en utvärdering i form av fallstudier.

Kontaktperson:
Kristina Engwall

Utvärdering av YAP Youth Advocate Programmes
YAP-modellen erbjuder ett intensivt styrkebaserat stöd till barn,
ungdomar och familjer med olika behov och bygger på en
förtroendefull relation mellan ungdomen och YAP-stödpersonen.
Utvärderingen avslutas i början av år 2017 och redovisas i en rapport.
Huskurage
Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem både nationellt och
internationellt. För att förbättra förutsättningarna för polisen att i ett
tidigt skede vidta förebyggande åtgärder genomför Polisregion
Stockholm tillsammans med tre kommuner pilotprojektet Huskurage.
Projektet utvärderas av FoU Södertörn.
Utvärdering av hembesöksprogram vid familjehemscentral
Utvärderingen följer familjecentralens arbete med att starta ett
hembesöksprogram hos förstagångsföräldrar.

Utökat stöd till små barn och deras familjer
Utvärdering av gruppverksamhet i kombination med hembesök vid
en familjecentral i Huddinge
Hemma – ett sexualupplysningsprojekt för familjehem
FoU Södertörn i samarbete med RFSU vill med detta projekt öka den
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Finansierat
av
Stockholm
och
Länsstyrelsen
Kontaktperson:
Josefin Bernhardsson
Finansierat av
Allmänna barnhuset
via Botkyrka
Kontaktperson:
Adam Jonsson
Finansierat av BRÅ.

Kontaktperson:
Hjördis Gustafsson
Externfinasierat:
Huddinge
Kontaktperson:
Tomas Bons
Externfinansierat:
Huddinge
Kontaktperosn:
Christina Sandahl

sexuella och reproduktiva hälsan hos unga som är placerade i joureller familjehem.

Externfinansierat av
Arvsfonden

Projekt med inriktning mot funktionshinder
Boendestöd – ett professionsperspektiv
Detta projekt studerar den administrativa processen kring boendestöd och
involverar både boendestödjare och handläggare från beslut till
genomförande av insats. Fokus ligger på avsikten med stödet och det
handlingsutrymme/restriktioner som finns för dessa professionella aktörer.
Utvecklingsprojekt om genomförandeplaner
Tillsammans med utvecklingsledarnätverket kartläggs arbetet i
kommunerna med genomförandeplaner. Aspekter som fokuseras är
processen utredning-beställning-genomförandeplan, brukarens röst och hur
mål kan formuleras.
Hemmaboende vuxna i föräldrahemmet
Projekt om vuxna med utvecklingsstörning som bor kvar i föräldrahemmet
och som Projektet undersöker motiv för att bo kvar både från föräldrars och
vuxna barns perspektiv, men analyserar också huruvida valet att bo kvar
hemmet, på tvärs mot de funktionshinderpolitiska målen, kan tolkas som
samhällskritik.

Kontaktperson:
Gunnel
Andersson

Kontaktperson:
Kristina
Engwall

Kontaktperson:
Kristina
Engwall
Finansierat av
FORTE

Kontaktperson:
Nätverksmöten som metod för personligt ombud
De personliga ombuden i några kommuner upplever att arbetet med att
Tomas Bons
anordna nätverksmöten med sina klienter är en verkningsfull metod.
Projektet undersöker hur deras klienter upplever nätverksmötet; har det
bidragit till att deras situation har förbättrats. Nätverksmötet studeras utifrån
ett processperspektiv. På vilket sätt blir deras klienter hjälpta utifrån mötet?
Kontaktperson:
Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?
Med början hösten 2017 kartlägger FoU Södertörn vilken typ av
Gunnel
aktiviteter/arbete som kommunerna erbjuder de av socialpsykiatrins brukare Andersson
som saknar sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. I nästa steg
intervjuar vi brukare i olika kommuner om vad de gör på dagarna. Vi riktar
särskilt intresse mot huruvida de ingår i någon organiserad verksamhet, och
om inte: vad gör de när detta saknas?

Nätverk
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Utvecklingsledarnätverk för funktionshinder
FoU Södertörn har en sammankallande roll i kommunernas nätverk för
metodstödjare och utvecklingsledare inom funktionshinder.

Kontaktperson:
Kristina Engwall

Kontaktperson: Eva
Utvecklingsledarnätverk för IFO
FoU Södertörn har en sammankallande roll i kommunernas nätverk för Samuelsson
metodstödjare och utvecklingsledare inom IFO.
Kontaktperson:
Missbruksnätverket i Södertörn
FoU Södertörn samordnar missbruksnätverket i Södertörn med syftet Åsa Bringlöv
att lyfta och arbeta vidare med gemensamma frågeställningar inom
missbruks- och beroendevården.

Arbetsgruppen metodutveckling familjerätt - Barn i svåra Kontaktperson:
Eva Nyberg
vårdnadskonflikter
Under 2017 fortsätter FoU att samordna metodutvecklingsarbetet av de
två metoderna Konflikt & Försoning samt Föräldrakoordinator.

Samfinansierade tjänster
Kontaktperson:
BBIC-samordnare
Arbetar 50 procent. Samordnaren bistår Södertörns kommuner i Caroline Aspell
arbetet utifrån BBIC samt ansvarar för grundutbildningar i
Södertörn.
Samfinansierad tjänst
(ej Gotland)
Kontaktperson:
Utvecklingsledare inom familjehemsvården
Arbetar 50 procent. Utvecklingsledaren samordnar samt utvecklar Christina Sandahl
kommunernas utbildning riktad till familjehem.
Samfinansierad tjänst
(ej Gotland)
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