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FÖRSLAG TILL BESLUT
1. SoTN föreslår Allmänna Barnhuset att utdelningen av Stockholms fondens avkastning 2003
och 2004, sammanlagt 110 tkr, ges till nedan föreslagna projekt och
2. uppmanar bidragstagaren att redovisa resultatet av arbetet till socialtjänstnämndens FoU-enhet
och till Allmänna Barnhuset.

Dag Helin

Gun-Lis Angsell

SAMMANFATTNING
Genom överenskommelse mellan socialtjänstnämnden och Allmänna Barnhuset ska avkastningen
ur Allmänna Barnhusets Stockholmsfond ges till projekt som bidrar till att förbättra den sociala
barnavården. Enligt praxis har forskning inom barn- och ungdomsområdet prioriterats.
Tre ansökningar har inkommit och behandlats. Det sammanlagt sökta beloppet uppgår till 999 tkr.
Den disponibla summan för utdelning uppgår preliminärt till 110 tkr. Medel föreslås beviljas till två
projekt med sammanlagt 110 tkr. På den tredje ansökan föreslås avslag.

BAKGRUND
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Allmänna Barnhusets Stockholmsfond upprättades 1930. Fonden förfogar över 4 mkr. Enligt
fastställda föreskrifter ska fondens avkastning gå till barnavårdande verksamhet i enlighet med
Barnhusets reglemente. Barnhuset ska verka för god vård och uppfostran av barn som är i behov av
särskild omsorg samt understödja och på annat sätt främja upplysning och forskning och pröva nya
åtgärder. Utdelning av fondmedel sker numera vartannat år. Det senaste beslutet om utdelning
fattades år 2002. Under senare år har det belopp som funnits för utdelning minskat kraftigt. Detta
har lett till att presumtiva sökandens intresse för fonden minskat vilket bl a visar sig i få
ansökningar. Urvalet av kvalificerade ansökningar blir därför yttest begränsat. Med anledning härav
kommer Allmänna Barnhuset att undersöka möjligheten att förändra avkastningens ändamål och
regler för utdelning.
ÄRENDETS BEREDNING
Ärendet har beretts av FoU-enheten i samråd med Allmänna Barnhuset.
Annonsering av fondmedlen har gjorts genom skrivelse till universitet, högskolor och vissa
forskningsinstitutioner samt till stadsdelsförvaltningarna i Stockholm.
Tre ansökningar har inkommit. De sammanlagt söka beloppet uppgår till 999 936 kronor.
Ett grundläggande krav har varit att projekt som beviljas bidrag ska tillföra den sociala barnavården
forskningsbaserad tillämpbar kunskap. I övrigt har bedömningen gjorts utifrån följande kriterier:
o Relevans med hänsyn till uttalat syfte med fondens medel
o Projektets kvalitet i vetenskaplig bemärkelse
o Praktisk genomförbarhet
o Sökandens kvalifikationer och tillgång till handledning
UTLÅTANDE
Samtliga ansökningar finns redovisade i bilaga 1.
Följande projekt föreslås beviljas bidrag:
Barn i kontaktfamilj – vardagsliv och förväntningar
Lotta Berg-Eklund vid institutionen för socialt arbete i Stockholm ansöker om 117 700 kronor för
en delstudie i ett pågående projekt Barn i kontaktfamilj – vardagsliv och förväntningar. Syftet är
att studera och analysera olika aktörers föreställningar, förväntningar och erfarenheter av insatsen
kontaktfamilj. Kontaktfamilj är den vanligaste av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för
barnfamiljer. De pengar som söks i Stockholmsfonden är avsedda för intervjuer med barn och delvis
med socialsekreterare, föräldrar och kontaktfamiljer i en av Stockholms stadsdelar som är ett av
projektets fyra undersökningsområden.
Projektet har påbörjats och finansieras i huvudsak av Allmänna Barnhuset.
Bedömning: Projektet bedöms falla inom ramen för fondens ändamål vad gäller
målgrupp. Även om det inte framstår som helt klart hur projektets resultat ska kunna
komma barnen till godo bedöms projektet kunna öka kunskapen om insatsen
kontaktfamilj. Studien bedöms genomförbar och den vetenskapliga handledning är
tillgodosedd genom professor Thomas Lindstein.
Förslag: Att Lotta Berg-Eklund beviljas 55 tkr som bidrag till den i ansökan föreslagna studien.
Mödrahemsverksamheten i Stockholm
F d familjerättssekreteraren Barbro Nordlöf, Stockholms socialtjänstförvaltning, ansöker om
130 340 kronor för att dokumentera mödrahemsverksamheten i Stockholm. Mödrahem fanns från
1940 till 1970-talet och var framförallt en resurs för ogifta mödrar. Hemmens historia finns inte
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dokumenterad. Studien ska beskriva hur mödrahemmen utnyttjades och vad som hänt med de
mödrar och barn som vistades där.
Bedömning: Projektet bedöms vara i gränslandet till vad som faller inom ramen för
fondens ändamål. Den kunskap studien ger kan endast indirekt komma
Stockholmsbarn till godo, eftersom der rör sig om en historisk studie. Men studien
är intressant då den kan bidra till kunskap om och förståelse av olika tidsepokers
socialpolitiska satsningar och deras betydelse för de människor och grupper som
kommit i åtnjutande av dem. Barbro Nordlöf har tidigare framgångsrikt
dokumenterat barnavårdsmannaverksamheten och adoptionsverksamheten i
Stockholm. Projektet bedöms klart genomförbart och den vetenskapliga
handledningen är tillgodosedd genom docent Knut Sundell på FoU-enheten som
också varit vetenskaplig ledare för Barbro Nordlöfs tidigare studier.
Förslag: Att Barbro Nordlöf beviljas 55 tkr som bidrag för studien om mödrahemsverksamheten i
Stockholm.
Beträffande följande projekt föreslås avslag:
Tonårssexualitet
Fil.dr Chris Magnusson, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet ansöker om 751 896
kronor för en studie om tonårssexualitet i ett longitudinellt perspektiv. Studien är påbörjad och har
beviljats medel från Ahlström och Terserus stiftelse. Den ansökan som ställts till Stockholmsfonden
avser kompletterande medel för tre delstudier, tonåringars upplevelser av sociala normer om
tonårssexualitet, föräldrars attityder till tonårssexualitet och utvärdering av den teoretiska
gymnasieskolans samlevnadsundervisning. De två första delarna ska göras genom intervjuer
respektive enkäter. Hur utvärderingen av samlevnadsundervisningen ska göras anges inte.
Bedömning: Sökanden är vetenskapligt meriterad, men ansökan är ofullständig och oprecis, varför
det är svårt att få en uppfattning om projektets genomförbarhet och möjlighet att bidra till kunskap
inom området. Projektet är kostsamt i förhållande till fondens begränsade medel. Ett bidrag av den
storlek Stockholmsfonden skulle kunna bistå med bedöms få en ytterst begränsad betydelse.
Förslag: Avslag
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