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Inriktning av FoU-medel för lokala
utvecklingsprojekt och studieresor år 2020 samt
redovisning av forsknings- och lokala
utvecklingsprojekt år 2018
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tar del av socialnämndens beslut om inriktning
av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2020
samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt 2018
och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning
Som en del av stadens forskning- och utvecklingsarbete avsätts
medel för delfinansiering av stadsdelsförvaltningarnas lokala
utvecklingsprojekt och studieresor. Grundtanken är att de lokala
utvecklingsprojekten ska vara av strategisk betydelse för staden som
helhet och tillföra ny kunskap och nya idéer som ska komma
stockholmarna till del. Inriktningen för 2020 års medel föreslås
vara att underlätta ett mer sammanhållet stöd till den enskilde,
innovation och jämställdhet. Studieresorna ska ge möjlighet till ett
praktiskt lärande. Information om pågående och avslutade projekt,
samt rapporter från studieresor samlas i socialförvaltningens
kunskapsbank.
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Bakgrund
Som en del av stadens forskning- och utvecklingsarbete avsätts
medel för delfinansiering av stadsdelsförvaltningarnas lokala
utvecklingsprojekt och studieresor. Medlen utbetalas till
stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen, vilka är
projektägare och ansvarar för projektledning och kontraktering av
forskare. Grundtanken är att de lokala utvecklingsprojekten ska vara
av strategisk betydelse för staden som helhet och tillföra ny kunskap
och nya idéer som ska komma stockholmarna till del. Medel för ett
utvecklingsprojekt beviljas ett år i taget och är högst 500 tkr. Ett
projekt kan beviljas medel för tre år i rad. Socialnämnden beviljar
även medel för studieresor. Studieresorna ska ge möjlighet till ett
praktiskt lärande. Maximalt belopp för en studieresa är 25 tkr per
förvaltning. Information om pågående och avslutade projekt, samt
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rapporter från studieresor samlas i socialförvaltningens
kunskapsbank.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för individ- och
familjeomsorg i samråd med Avdelningen för äldreomsorg samt
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Ärendet
Inriktning för år 2020
Inriktningen för 2020 års medel föreslås vara:
 att underlätta ett mer sammanhållet stöd till den enskilde
 innovation
 jämställdhet
Varje stadsdelsförvaltning kan beviljas medel för högst två lokala
utvecklingsprojekt och två studieresor per år. Ansökan kan göras
från och med 2 maj 2019 till och med 20 september 2019.
Stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen behöver utveckla
sitt arbete kring jämställdhetsanalyser varvid jämställdhet föreslås
vara en del av inriktningen för år 2020.
Redovisning av forskningsprojekt 2018
Tre forskningsprojekt har under 2018 lämnat sina slutrapporter.
Social rådgivning online
Under 2011 startade ett projekt med syfte att undersöka möjligheten
att lansera internetbaserad socialrådgivning. Syftet med
rådgivningen var att skapa lägre trösklar till kontakt med
socialtjänsten. I slutrapporten konstateras att de som sökt sig till
socialtjänsten var nöjda med rådgivningen och hur snabbt det gick
att få kontakt med rådgivningen.
Globen modellen
Syftet med projektet var att förändra arbetet gentemot klienter med
långvarigt ekonomiskt bistånd. Fyra viktiga inslag i modellen har
identifierats och analyserats. Det var processtödet, motiverande
samtal (MI), samverkan och förändringsplaner.
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Motiverande samtal-MI
MI är en evidensbaserad samtalsmetod med syftet att stärka
individens motivation till förändring. Stockholms stad har utbildat
medarbetare i MI från år 2009 och framåt och verkat för att
socialtjänsten ska använda MI.
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Redovisning av lokala utvecklingsprojekt 2018
Tio lokala utvecklingsprojektbeviljades medel 2018:
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Samlarteam - Syftet var att skapa ett team som arbetar med
personer som har ett samlarbeteende.



Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjebehandlingLIHF- Syftet med projektet var att undersöka om LIHF är ett
alternativ till extern placering.



Kristeamet -Syftet var att vara en länk mellan familj och
socialsekreterare och gå in med kortare insatser under
utredningstiden.



Stockholms regnbågsteam - Syftet var att skapa en
träfflokalsverksamhet samt att skapa ett team med
boendestödjare för målgruppen HBTQ med psykisk ohälsa.



Mätinstrument livskvalitet gruppbostad - Syftet var att
utbilda samtliga boende i självbestämmande samt att
genomföra en enkätundersökning och fokusgrupp.



Brukarskola på boende- och behandlingsenheten - Syftet var
att skapa en modell för att underlätta den enskildes autonomi
och väg till ett så självständigt boende som möjligt.



Bostad direkt - Syftet var att ta fram en ny arbetsmetod för
att nå långvarigt hemlösa personer.



Bo kvar- Syftet var att förstärka och utveckla det interna och
externa samarbetet kring hemlöshet och det
vräkningsförebyggande arbetet.



Södermalmsmodellen- Syftet var att ta fram en metod för att
bättre tillvarata boendestödjarens och arbetsterapeutens
kompetenser.



Nya startpunkten – Syftet var att utveckla en
träfflokalsverksamhet som drivs av brukarna själva.

Nya startpunkten, Södermalmsmodellen, Samlarteamet,
kristeamet, LIHF, Mätinstrument avseende livskvalitet och
Brukarskola har fått medel för att fortsätta att driva projekten
även under 2019.
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Denise Melin
Stadsdelsdirektör
Fredrik Skoglund
Avdelningschef

Kerstin Medin
Avdelningschef

Eva Frykler
Avdelningschef

Bilagor:
1. Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2019-03-15.
2. Redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år
2018.
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