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Uppdrag som fortsätter från 2018 

Under 2018 inledde FoU Välfärd arbetet med att initiera systematisk uppföljning inom två områden 

av länets socialtjänst. Dessa uppdrag är specifikt riktade till systematisk uppföljning av den 

öppenvård som bedrivs i länet kring barn och unga samt vuxna med missbruk. 

I arbetet med att ta fram en struktur och modell för systematisk uppföljning i öppenvården för barn 

och ungdomar kommer det under 2019 att handla om att formulera och förankra ett förslag på hur 

den systematiska uppföljningen kan ske i länet. För detta ändamål har en styrgrupp och en 

arbetsgrupp tillsats – Karin Tillberg Mattsson driver detta projekt. 

I arbetet med att ta fram en struktur och modell för systematisk uppföljning i öppenvård för vuxna 

med missbruksproblem skapades ett nätverk för chefer med ansvar för öppenvården i respektive 

kommun. Region Gävleborgs representant för missbruks- och beroendevården deltar också då detta 

nätverk är ett forum för samverkan, kunskapsutbyte och diskussion av gemensamma frågor. Under 

2019 har Jofen Kihlström i uppdrag att samla in och sammanställa kommunernas rutiner kring ASI 

samt att komma med förslag på en gemensam rutin för arbetet med ASI i länets samtliga kommuner. 

Projektet Jag och min familj är ett forskningsprojekt i samverkan mellan FoU Välfärd och Högskolan i 

Dalarna som finansieras av medel från folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att genomföra 

en effektstudie av insatsen som kallas Jag och min familj som erbjuds familjer med barn där en eller 

båda föräldrarna har ett missbruk. 

Uppdrag från länets socialchefer 

FoU Välfärd fick i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie kring de samarbetssamtal som länets 

kommuner erbjuder föräldrar som separerar. Syftet är att samla in deltagares upplevelser och åsikter 

om serviceinsatser i syfte att kunna utveckla tjänsten. 

FoU Välfärd har också fått ett övergripande uppdrag om att ta fram riktade delstudier som kan 

fungera som underlag till ett mer utvecklat samarbete mellan länets socialtjänster. Det övergripande 

uppdraget benämns som ett uppdrag att ta fram underlag till en funktionsoptimering av 

socialtjänsten på en länsnivå. Mer specifika delmoment kommer löpande att presenteras för 

socialchefsnätverket och uppdraget kommer att utarbetas iterativt under projektets gång. 

Löpande uppdrag och processer 

Aktualiseringar av barn och unga inom socialtjänsten i Gävleborg fortlöper på årlig basis. 

Aktualiseringar av vuxna inom socialtjänsten i Gävleborg fortlöper på årlig basis. 

Tillsammans utgör dessa sammanställningar en bas för systematisk uppföljning av länets socialtjänst 

då de ger en samlad bild av vilka volymer som socialtjänsten möter inom områdena för barn och 



unga samt vuxna med missbruk. Dessa sammanställningar ger också en bild om vilka anmälare är och 

vilka problem som är vanligast förekommande i dessa ärenden. 

Utvärdering av barngruppsverksamheterna i Gävleborg fortlöper också på årlig basis. Denna 

sammanställning är en av de få longitudinella brukarundersökningar som genomförs i Gävleborgs län 

och därför är de intressanta att fortsätta samla in. 

Öppna jämförelser  

Syftet med öppna jämförelser är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik 

socialtjänst med god kvalitet.  Målet är att verksamhetsförbättringar ska komma brukarna till 

gagn.  FoUs roll i arbetet med öppna jämförelser består i att stödja länets kommun i att besvara den 

nationella enkäten, sammanställa och tolka resultaten genom träffar med kommunföreträdare och 

publicering av en länsrapport. FoU välfärd har också som roll att företräda regionen i nätverket för 

Öppna Jämförelser.  

Metodstöd till kommunerna  

Personal i kommunerna som arbetar med kartläggning, uppföljning och utvärdering kan få 

handledningsstöd i detta arbete omfattande max två veckors arbetstid.  

Understödjande kunskapsarbete inom området för LSS och Funktionshinder 

Att stödja kommunernas personal att arbeta systematiskt är ett av FoU Välfärds huvuduppdrag, 

detta görs via information, föreläsningar, seminarieserier, handledning etc. Dessa aktiviteter sker 

primärt mot området för service för personer med funktionsvariation. 

Inventering av forskningsläget i aktuell fråga  

FoU Välfärd kan på uppdrag av kommunerna göra en inventering av forskningsläget i en aktuell fråga.  

Nätverk och omvärldsbevakning 

FoU Välfärd deltar i ett antal nätverk som en del av den omvärldsbevakning som en FoU Verksamhet 

behöver ha för att kunna bedriva ett strategiskt arbete. Men FoU Välfärd organiserar och håller också 

i ett antal nätverk i länet. Nedan beskrivs vilka nätverk FoU arrangerar samt nätverk där FoU Välfärd 

ingår. 

Arrangerande nätverk 
LEX SARAH - På önskemål av kommunernas verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten, samordnar 

FoU Välfärd träffar för att diskutera hantering och upplägg av Lex Sarah- rapportering/ anmälan. Syftet 

är att försöka hitta ett gemensamt synsätt i länet om vilken typ av missförhållanden/ påtaglig risk för 

missförhållanden som kan hanteras som en rapportering internt i kommunen och vad som bör 

föranleda en anmälan till IVO. Under 2018 finns ett ökat fokus på Lex Sarah inom IFO. 

IBIC – På önskemål av kommunernas verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten samordnar FoU 

Välfärd träffar för IBIC nätverket. Träffarna organiseras med fokus på att understödja nätverket genom 

att underlätta fysiska träffar. 

MILK X – Sedan hösten 2018 har ett nätverk för chefer inom vuxen träffats 3 gånger per termin med 

syfte att utveckla systematisk uppföljning inom öppenvård för vuxna med missbruksproblem. 

Företrädare för Region Gävleborgs missbruks- och beroendevård deltar också i nätverket vilket skapar 



möjlighet att diskutera gemensamma frågor och har även öppnat upp för en närmare samverkan och 

strategisk diskussion kring den gemensamma missbruks- och beroendevården i länet. 

ÖJ NÄTVERKET – På uppdrag av länets socialchefer har FoU Välfärd ett ansvar för att samla de 

verksamhetsutveklare/kvalitetsutvecklare i kommunerna som hanterar den information som 

rapporteras in som underlag till Öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Vid ett årligt möte som syftar 

till att göra länets kommuner jämförbara diskuteras gemensamt hur frågor i underlaget ska tolkas eller 

besvaras från länets kommuner. Vid ett andra återföringsmöte återsamlas samma grupp individer för 

att ta del av den länsbild som rapporterats in. 

STYRGRUPP | ARBETSGRUPP SU inom Barn och Familj – I arbetet med att utarbeta ett gemensamt 

system för systematisk uppföljning kring öppenvårdsinsatser för barn och unga har två parallella 

nätverk skapats. Dessa nätverk syftar till att skapa en struktur för dokumentation av öppenvårdens 

insatser och på så sätt överbrygga den klyfta som finns kring dokumentationen mellan utredande och 

behandlande enheter inom länets socialtjänster. 

Nätverk som FoU Välfärd deltar i 
SBU 

FoU Välfärd har en representant i det STA-nätverk som SBU arrangerar kring evidens inom 

socialtjänsten 

SKL 

FoU Välfärd har en representant i det nätverk som handlar om barn och unga 

FoU Välfärd har två representanter i det nätverk som handlar om ÖJ och Systematisk uppföljning 

FoU Välfärd kommer också att ta över representation i ett nätverk med fokus på funktionshinder 

Högskolan i Gävle 

FoU Välfärd har representation i det högre seminariet vid institutionen för vård och omsorg 

FoU Välfärd har representation i nätverket kring ASK som syftar till att utgöra ett gemensamt nätverk 

för utvecklingsfrågor i länets socialtjänst 

FoU Välfärd har representation vid det nätverk som diskuterar kunskapsutveckling och 

kompetensförsörjningsbehov inom socialtjänsten 

FoU Välfärd har representation i den grupp som diskuterar en gemensam plattform för 

forskarutbildning och regionalt förankrad forskning 

Ideella föreningar 

FoU Välfärds representant i den ideella intresseföreningen för Sveriges FoU-miljöer är också 

föreningens kassör och sekreterare. 

Samverkan 

Inom ramen för ASK kommer FoU Välfärd tillsammans med Högskolan i Gävle, Högskolan i Södertörn 

samt Hälsinglands utbildningsförbund att arrangera en konferens under temat Forskare möter 

praktiker. Konferensen går av stapeln den 11 oktober 2019 och är ett samarrangemang mellan 

ovanstående parter. Platsen för konferensen är CVL i Söderhamn där bl.a. Hälsinglands 

utbildningsförbund har sina lokaler. 



Externa uppdrag 

Då FoU Välfärd är en underfinansierad verksamhet bygger verksamheten på att avdelningen tar 

externa uppdrag där uppdragsgivare betalar för uppdraget. Bland våra uppdragsgivare finns bland 

annat Samordningsförbundet Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborg samt enskilda kommuner i 

Gävleborg som önskar någon form av hjälp eller stöd av FoU Välfärd. 


