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FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Socialtjänstnämnden beslutar att Knut Sundell och Martin Forster, FoU-enheten,
får delta i konferens arrangerad av ”The Society for Prevention Research
(SPR)”, Quebec, Kanada 25 - 28 maj 2004
2. Deltagandet finansieras genom externa forskningsmedel.

Eddie Friberg
Gun-Lis Angsell

BAKGRUND
Forskningsledare Knut Sundell, och forskningsassistent/doktorand Martin Forster
FoU-enheten, har begärt att få delta i ”The Society for Prevention Research (SPR)”,
konferens i Quebec, Kanada 25 - 28 maj 2004. å konferensen kommer de att
presentera resultat från LISA-pojektet (se nedan) "LISA - A randomized controlled
study of teacher based intervention" .

ÄRENDETS BEREDNING
Ärendet har beretts av FoU-enheten
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FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
I FoU-enhetens uppgifter ingår att hålla sig ajour med internationell forskning inom områden som
är prioriterade. Detta sker bl a genom deltagande i internationella konferenser.
Knut Sundell är docent och forskningsledare inom området Barn och ungdom. Martin Forster är
forskningsassistent och samtidigt doktorand vid psykologiska institutionen i Uppsala. För
närvarande är forskningen och FoU-arbetet inom Knut Sundells området inriktad på drog- och
brottsprevention bland ungdom: ungdomars problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer, samt
utvärdering av interventioner för att förebygga uppkomsten av problembeteenden.
Aktuella projekt är bl a utvärdering av Multisystemisk terapi (MST) för unga kriminella som nu
implementeras i Stockholm, Göteborg och Malmö, utvärdering av förebyggande insatser i ett antal
grundskolor, analys av drogvaneinventeringarna bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2,
KOMET (f d LISA-projektet) som implementerar och utvärderar metoder för lärare att skapa social
gemenskap och arbetsro i klassrummet, utvärdering av föräldracirklar (PMT) i ett antal stadsdelar
mm. Knuts och Martins forskning är nära anknuten till praktiken, framförallt genom nära samarbete
med Precens och utbildningsförvaltningen.
Såväl Knut Sundell som Martin Forster har internationella kontakter inom ramen för de projekt som
pågår. Dessa kontakter ger värdefull kunskap, bl a för det fortsatta preventiva utvecklingsarbetet i
Stockholm, vad gäller relevanta metoder för drog- och brottsprevention.
Förvaltningen finner det värdefullt för den långsiktiga kunskapsutvecklingen, att staden både bidrar
och håller sig informerad om den kunskap som finns att tillgå internationellt. Knut Sundells och
Martin Forsters deltagande i ovanstående konferens tillstyrkes med hänsyn till detta.
Medverkan i konferensen finansieras genom externa forskningsmedel.
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