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Till
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Fördelning av FoU-medel
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna fördelning av FoUmedel enligt ärendet.
2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att
fördela utvecklingsmedel för pilotprojekt skola socialtjänst
till stadsdelsförvaltningarna för år 2015.
3. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att
fördela utvecklingsmedel för sociala insatsgrupper till
stadsdelsförvaltningarna för år 2015.
4. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att
använda och fördela statsbidrag från Socialstyrelsen till
stadsdelsförvaltningarna, enligt myndighetens direktiv, för år
2015.
5. Socialnämnden delger samtliga stadsdelsnämnder ärendet.
6. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerat.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Denise Melin
Avdelningschef

Sammanfattning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
AVDELNINGEN FÖR
STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA
FRÅGOR
swedenborgsgatan 20
106 64
Telefon 08-508 25 443
helena.petersson@stockholm.se
stockholm.se

I förslaget till budget för år 2015 ingår medel till vissa
utvecklingsinsatser såsom sociala insatsgrupper och pilotprojekt
samverkan mellan skola och socialtjänst. I ärendet föreslås
nämnden att besluta att uppdra åt förvaltningschefen att fördelas
dessa medel. Det innebär att ansökningsprocessen kan starta nu
och att beslut om tilldelade medel till stadsdelsförvaltningen kan
tas efter beslutet om budgeten för 2015. På så sätt ges
verksamheten förutsättningar att pågå utan avbrott.
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Bakgrund
I förslaget till budget för år 2015 ingår medel till vissa
utvecklingsinsatser såsom sociala insatsgrupper och pilotprojekt
samverkan mellan skola och socialtjänst. För att ge
stadsdelsförvaltningarna rimliga planeringsförutsättningar
föreslås i detta ärende att förvaltningschefen uppdras att fördela
dessa medel. Det innebär att ansökningsprocessen kan starta nu
och att beslut om tilldelade medel till stadsdelsförvaltningen kan
tas efter det att beslut om budgeten för 2015 är fattat.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Ärendet behandlas på förvaltningsgrupp 2014-12-10.

Ärendet
Särskilda utvecklingsmedel
Utvecklingsmedel för pilotprojekt samverkan skola och
socialtjänst (PPSS)
Socialnämnden har under åren 2013-2014 haft i uppdrag att
stödja pilotprojekt för att utveckla samverkan mellan skola och
socialtjänst. Medel har funnits avsatta för att finansiera
delpilotprojekten. I budgeten finns sedan år 2014 10 miljoner
kronor avsatt för delpilotprojekten. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att
besluta om fördelning av medlen till stadsdelsförvaltningarna för
finansiering av delpilotprojekten för år 2015. Modellen för
fördelning kommer i huvudsak att följa tidigare fördelning men
med vissa omfördelningar utifrån ändrade behov som
förvaltningens uppföljning har visat på. Förvaltningen kommer
under 2015 att redovisa till nämnden hur medlen har fördelats.
Utvecklingsmedel för sociala insatsgrupper 20-29 år
I finansborgarrådets förslag till budget för år 2015 ingår medel
för utvecklingen av sociala insatsgrupper för åldern 20-29 år i
ytterstadsdelsområdena. Medel har fördelats till
stadsdelsförvaltningarna tidigare. Ytterligare medel avsätts
genom förslaget till budget och förvaltningen behöver därför se
över den tidigare modellen för fördelning. Under förutsättning att
beslut fattas om budget, föreslår förvaltningen att socialnämnden
beslutar att uppdra till förvaltningschefen om fördelning av
medlen till stadsdelsförvaltningarna för år 2015. Förvaltningen
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kommer under 2015 att redovisa till nämnden hur medlen har
fördelats.
Rekvirering av statsbidrag för kompetensutveckling inom
barn- och ungdomsområdet
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela statsbidrag till
kommunerna för att bygga upp långsiktiga strukturer för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen pågår från september 2013 tom
december 2016 och ska stödja kommunernas egen uppbyggnad
av strukturer. Beslut om fördelning av medel för år 2015 fattas av
regeringen senast i december 2014.
Statsbidraget har avsett främst de myndighetsutövande delarna,
utredning, dokumentation och uppföljning, samt de delar som
handlar om hur man samtalar med barn, barns och ungas
utveckling och behov, vilka tecken som kan tyda på att barn far
illa, evidensbaserad praktik, risk- och skyddsfaktorer, samt
kunskap om placerade barn.
Statsbidraget ska enligt Socialstyrelsens direktiv användas till
uppdragsutbildningar och övrig utbildning, kringkostnader för
vikarier, litteratur eller resor i samband med utbildningar, stöd
och handledning för oerfarna handläggare, arbetsledare/chefer
och behandlande personal samt administration.
En plan för fördelning av statsbidrag för år 2015 kommer att tas
fram av förvaltningen. Planen kommer att beredas tillsammans
med representanter för stadsdelsförvaltningarna. Planen kan
komma att avse både centralt ordnad kompetensutveckling och
fördelning av medel till stadsdelsförvaltningarna för
kompetensutveckling. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
beslutar att uppdra till förvaltningschefen att använda och fördela
statsbidrag från Socialstyrelsen till stadsdelsförvaltningarna,
enligt myndighetens direktiv. Förvaltningen kommer under 2015
att redovisa till nämnden hur medlen har fördelats.

Medel för stadsövergripande forskningsprojekt
Pågående forskningsprojekt
Flera projekt drivs för närvarande med FoU-medel, som kommer
att fortsätta 2015. Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut
om medel till en del av dessa, men genom detta ärende
tillkommer några nya beslut (se tabell nedan).
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PROJEKT

BESKRIVNING

Utvärdering av sociala
insatsgrupper 20-29 år
Utförare:
Stockholms universitet,
Kriminologiska Institutionen.
Professor Jerzy Sarnecki är
forskningsansvarig.

Utvärderingen följer projektet för
utveckling av modell för sociala
insatsgrupper för den äldre
målgruppen. Utvärderingens fokus
är både på att beskriva utvecklingen
av behandlingsmetoder
(processutvärdering) och effekterna
av dessa (effektutvärdering).

Rapportering:
Utvärderingen är planerad för
åren 2013-2016. En första
delrapport kommer att
presenteras i december 2014. En
slutrapport är planerad till
december 2016.

I utvärderingen kommer jämförelser
att göras avseende bl.a.
utvecklingen av brottsligheten,
strukturen hos brottsliga nätverk
samt upplevelsen av
trygghet/otrygghet hos boende i
Tensta och Rinkeby.

Kostnad:
Totalkostnaden för
utvärderingen är 1 996 000
kronor exklusive moms. Del av
finansieringen är beslutad av
socialnämnden och har avsatts
ur tidigare års medel (1 216 000
kronor). Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) finansierar del av
den totala kostnaden (250 000
kronor).
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Denna FoU-plan omfattar beslut
om 780 000 kronor för det tredje
och avslutande året (2016).
Utvärdering av standardiserat Syftet med utvärderingen är att
undersöka hur införandet av ett
bedömningsinstrument inom
försörjningsstöd.
standardiserat instrument för initial
bedömning inom försörjningsstöd
Utförare:
påverkar utredningarnas kvalitet och
Utlysning av medel för
leder till bättre stöd till den
forskning pågår under hösten
enskilde.
2014.
Utvärderingen kommer att
Rapportering:
genomföras genom intervjuer med
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Projektet planeras att pågå under handläggare och chefer samt genom
perioden december 2014 till
en aktgranskningsstudie i ett urval
februari 2016.
av stadsdelsförvaltningar.
Kostnad:
600 000 kr exklusive moms.
Medel har avsatts ur 2014-års
budget och är beslutade av
socialnämnden tidigare (201404-15).
Utveckling av insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj
– med reviderat upplägg
Utförare:
Studien kommer att genomföras
i samverkan mellan
socialförvaltningen, ett antal
stadsdelsförvaltningar och
Stockholms universitet,
Institutionen för Socialt arbete.
Professor Bo Vinnerljung är
forskningsansvarig.
Rapportering:
År 2015
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Kostnad:
Projektet har tidigare beviljats
220 000 kr exklusive moms för
år 2013 som betalats ut samt
ytterligare 210 000 kr exklusive
moms för år 2014. Medlen för
år 2014 kommer inte att betalas
ut eftersom det ursprungliga
upplägget, med en mer
omfattande forskarinsats, inte
har gått att genomföra. Av de
tidigare utbetalda 220 000
kronorna har 110 000 kronor
förbrukats. De resterande
110 000 har omfördelats till
ersättning för forskarstöd till
projektledningen för år 2015.

Förvaltningen har fått i uppdrag av
socialnämnden (dnr 3.2-0331/2012)
att prova en modell för att använda
insatsen kontaktperson med
specifikt uppdrag att erbjuda
skolstöd. Förvaltningen har i
samverkan med Institutionen för
Socialt arbete utformat ett
samverkansprojekt för att prova och
utvärdera denna modell. Projektets
syfte är att undersöka om denna
inriktning på uppdraget till
kontaktpersonen leder till bättre
skolresultat för barn mellan 8-12 år
som idag får insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj.
Avsikten är också att undersöka om
det är möjligt och önskvärt att
utveckla insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj genom
specifika uppdrag att stödja
skolprestationer.
Under år 2014 har förvaltningen
tillsammans med forskningsansvarig
beslutat om reviderat upplägg för
studien då det inte finns tillräckligt
underlag för att genomföra planerad
utvärdering. Forskningsinsatsen
minskas och riktas om till att vara
ett stöd för förvaltningens
projektledning i att utforma metod
och uppföljning av projektet.
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Fördjupning av tidigare
genomförd registerstudie på
insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj
Utförare:
Stockholms universitet,
Institutionen för Socialt arbete.
Professor Bo Vinnerljung är
forskningsansvarig.

Studien innebär en fördjupning av
en tidigare genomförd registerstudie
på insatsen
kontaktperson/kontaktfamilj. Den
nya studien ska undersöka
betydelsen av kombinationer av
riskfaktorer och analysera
insatstidens betydelse.

Rapportering:
År 2015
Kostnad:
Under förutsättning att projektet
inkommer med en godkänd
projektplan, omfattar denna
FoU-plan beslut om maximalt
300 000 kronor exklusive
moms.
Forskning om resultat för
brukare av
socialfondsprojektet om en
evidensbaserad praktik i den
sociala barn och
ungdomsvården
Utförare:
FoU Nordväst och Stockholms
universitet/Institutionen för
socialt arbete.
Forskningsansvarig är Lisbeth
Eriksson, docent vid Linköpings
universitet och chef för FoUNordväst.
Rapportering:
År 2015
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Kostnad:
Totalkostnad för utvärderingen
är maximalt 1 549 000 kronor
exklusive moms. Medel har
avsatts ur 2013-års och 2014-års

En forskningsutvärdering kopplades
under 2012 till socialförvaltningens
socialfondsprojekt inom den sociala
barn- och ungdomsvården. Syftet är
att undersöka vilka eventuella
effekter projektet får för brukarna.
Under 2013 påbörjades intervjuer
och fokusgrupper samt
framtagandet av en
aktgranskningsmall. Under 2014
genomförs aktgranskningens
baslinjemätning och
följeforskningen kommer att
genomföra en serie seminarier med
representanter från
stadsdelsförvaltningarna.
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budget och är beslutade av
socialnämnden tidigare (201404-15).
Utvärdering av
föräldrastödsprogram
Utförare:
Institutionen för socialt arbete,
Linnéuniversitetet.
Forskningsansvarig är docent i
etnologi, lektor i socialt arbete
Kristina Gustafsson.
Rapportering:
År 2015
Kostnad
Totalkostnad för utvärderingen
är 300 000 kronor exklusive
moms, varav hälften finansieras
av Länsstyrelsen i Stockholms
län. Medel har avsatts ur 2014års budget och är beslutade av
socialnämnden tidigare (201404-15).
Fördjupning av nationella
studien ”Unga, sex och
Internet i en föränderlig värld
2014” samt kunskapsöversikt
om barn som säljer sex
Utförare:
Linköpings universitet,
Institutionen för klinisk och
experimentell medicin, Barnoch ungdomspsykiatri.
Professor Carl Göran Svedin är
forskningsansvarig.
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Rapportering:
Kunskapsöversikten
redovisades i augusti.
Slutrapport för
fördjupningsstudien beräknas
vara klar under våren 2015.

Utvärderingen avser en jämförande
utvärdering av två
föräldrastödsprogram som riktar sig
till föräldrar med utländsk
bakgrund. De två programmen är
Att vara förälder i Sverige
(utvecklat i Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning med stöd av
medel från länsstyrelsen) Ur
barnens perspektiv (framtaget av
Sveriges Kvinno- och tjejjourers
riksförbund, SKR med stöd av
statsbidrag).
Utvärderingens syfte är att jämföra
de två modellerna för att få mer
kunskap om vad som fungerar för
att nå ut till målgruppen samt få
kunskap om hur olika modeller kan
komplettera varandra.

Uppdraget omfattar tre delar.
Planering, genomförande samt
rapportering av fördjupningsstudie
av den nationella studien ”Unga,
sex och Internet i en föränderlig
värld 2014” i Stockholm. Studien
genomförs bland elever i årskurs 3
på gymnasiet under september
2014. Totalt ska 2000 elever
omfattas av enkätstudien.
Framtagande av kunskapsöversikt
baserad på tidigare forskning av
Linda Jonsson. Översikten ska
omfatta ungas egna berättelser om
sina upplevelser och vad de önskar i
mötet med socialtjänsten.
Kunskapsöversikten ska kunna
användas i den utbildningssatsning
kring barn som säljer sex som
planeras till hösten 2014. Den tredje
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Kostnad
Totalkostnad är 629 000 SEK
exklusive moms. Medel har
avsatts ur 2014-års budget och
är beslutad av socialnämnden
tidigare (2014-04-15).
Barnets väg genom barnahus en metod för dokumentation
och utvärdering av
verksamheten i barnahus.
Utförare:
Juridiska fakulteten, Stockholms
universitet. Forskningsansvarig
är docent Anna Kaldal.

delen av uppdraget till Linköpings
universitet är att delta i
utformningen av utbildningen.

Projektet ska utveckla en gemensam
dokumentationsform för arbetet vid
Barnahus. Arbetet ska genomföras i
nära samverkan med de aktuella
verksamheterna: socialtjänst, hälsooch sjukvård samt polis.

Rapportering:
Preliminärt år 2015
Kostnad
Under förutsättning att projektet
inkommer med en godkänd
projektplan, omfattar denna
FoU-plan beslut om maximalt
500 000 kronor exklusive
moms. Stockholms läns
landsting finansierar
motsvarande del.

Förvaltningens förslag till beslut
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För att ge stadsdelsförvaltningarna rimliga
planeringsförutsättningar föreslås i detta ärende att
förvaltningschefen uppdras att fördelas dessa medel. Det innebär
att ansökningsprocessen kan starta nu och att beslut om tilldelade
medel till stadsdelsförvaltningen kan tas efter det att beslut om
budgeten för 2015 är fattat. På så sätt kan
stadsdelsförvaltningarna tidigt få besked om förutsättningarna för
att bedriva verksamheten år 2015 och den kan fortgå utan avbrott
när förvaltningarna inte behöver avvakta nämndbeslut några
månader in på 2015. Förvaltningen kommer under 2015 att
redovisa hur medlen har fördelats till nämnden.
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Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningschefen i
uppdrag att fördela statsbidrag för kompetensutveckling inom
den sociala barn- och ungdomsvården samt medel för utveckling
av pilotprojekt skola socialtjänst och för sociala insatsgrupper.
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