På plats i nya
lokaler!
Flytten till våra nya
lokaler i Tumba är
avklarad och vi bjöd
in till öppet hus en solig eftermiddag i
september. Besökarna gick runt i husets
rum där olika projekt som är på gång presenterades. Det gav möjlighet till många
inspirerande samtal.
Ett annat sätt att sprida kunskap om FoU är
workshops ute i kommunerna. Under våren
har föreläsningar och en forskningscirkel
hållits för socialpsykiatrin i Haninge. I höst
besöker FoU Tyresö och Nacka.
FoU Södertörn har fått nya medarbetare.
Vi hälsar Francesca Östberg, forskningsledare med inriktning IFO, och Charlotta
Lundström, BBIC-samordnare, välkomna.
Välkomna till seminarium:
Samverkan kring unga som begått brott
Måndag 20 okt 2014 kl. 09:00-12:00.
Värmdösalen i kommunhuset i Värmdö
Info och anmälan: www.fou-sodertorn.se
FoU Södertörn finns nu på Facebook!
www.facebook.com/fousodertorn
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FoU Södertörns arbete i miniformat
Nytt projekt: Utvärdering av Nacka kommuns mottagande av
ensamkommande flyktingbarn
Sedan februari 2014 pågår en utvärdering av
Nacka kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Projektet görs på uppdrag
av Nacka kommun och pågår under 2 ½ års tid.
Syftet är att undersöka om och på vilka sätt den
omsorgskedja som Nacka kommun erbjuder ensamkommande barn och ungdomar gynnar deras
integration.
Studien har ett omsorgsmål som handlar om att
studera omsorgskedjan kring barnen och ungdomarna under deras placeringstid (till och med 21
år) i Nacka kommun, samt ett integrationsmål
som handlar om att studera vilka möjligheter

eller förutsättningar som erbjuds dem för ett
självständigt vuxenliv senare. Metoder som
kommer användas i möte med personal är t.ex.
intervjusamtal (i grupp, enskilt) och att forskaren
följer eller observerar verksamheten. Barn och
ungdomar kommer också att intervjuas, men kan
också få tillfälle att delta i utvärderingen genom
att göra (video)blogg/dagbok för att på detta sätt
ge en inblick i vardagslivet.
Mer info: live.stretmo@fou-sodertorn.se

Nytt projekt: Kartläggning av öppna insatser
FoU Södertörn kartlägger öppna insatser inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. De kommuner som
ingår är FoU Södertörns ägarkommuner: Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Kartläggningen genomförs under hösten 2014 och omfattar insatser
som gavs under 2013, vilka former som finns, om de gavs som bistånd eller som service samt hur många
barn och unga som har haft insatsen. Frågor ställs också om huvudmannaskap för insatserna.
Mer info: francesca.ostberg@fou-sodertorn.se

Jakten på papprena eller kampen om tiden
Administration är den syssla och det samtalsämne som dominerar på försörjningsstödsenheterna. Detta framgår i en FoU-rapport som kommer inom kort!

Nya rapporter i korthet:
Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar. Rapport nr 130/14
Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna i sex kommuner åt. Rapporten väcker frågor som: Vad ska
daglig verksamhet erbjuda? Vad syftar daglig
verksamhet till?
Författare: Charlotte Fagerstedt
Utredningscentrum för unga lagöverträdare.
En modell för tidiga ingripanden och myndighetssamverkan i Värmdö kommun. Rapport nr 129/14
Goda relationer, förståelse för varandras verksamheter och en gemensam problembild är
framgångsfaktorer för samverkan mellan polis,
socialtjänst och åklagarväsendet. En god samverkan kräver skriftliga samverkansöverenskommelser och förankring hos medarbetare, på
olika nivåer.
Författare: Adam Jonsson
Umgängesstöd i lokal – en studie om fyra
kommuners arbete med umgängesfrågor.
Rapport nr 128/14
Det är betydelsefullt med kontinuitet avseende
personal och lokal. Det är viktigt att hitta fungerande sätt för att hämta och lämna barnen som
passar de enskilda föräldrarna. Det finns behov
av att arbeta med föräldrarnas konflikt. Rapporten beskriver skillnader och likheter i den fyra
verksamheterna.
Författare: Hélène Lagerlöf
Ansvarig utgivare: Kristina Engwall

Sedan hösten 2013 har FoU Södertörn genomfört
en studie om arbetet på försörjningsstödsenheter
med syfte att undersöka socialsekreterarens arbetsdag. Fem fältobservationer och tre fokusgruppsintervjuer ligger till grund för rapporten.
Observation och intervjuer visar att de socialsekreterare som ingår i studien har ägnat mer än
hälften av sin arbetstid åt olika slags samtal.
Trots detta är det bestående intrycket att det
andra arbete som utförs, det vill säga administration, dominerar arbetet. Detta avspeglas i vad
man samtalar om.

Den vanligaste frågan mellan kolleger är renodlat
administrativ eller rutinartad. Det vanligaste samtalsämnet mellan klient och socialsekreterare är
handlingar, rutiner och beslutsgång på den aktuella försörjningsstödsenheten. Resultaten bekräftas av tidigare forskning.
Om målet är att de personer som behöver hjälp av
samhället för att klara sin försörjning ska få
pengar är detta kanske inte så problematiskt. Men
om målet också är att de människor som behöver
försörjningsstöd inte ska behöva ta emot det
längre tid än nödvändigt, att socialsekreterarna
också ska arbeta med ett självförsörjningsmål,
blir det mer komplicerat. Hur arbetar man med
självförsörjningsmålet när den mesta av tiden går
åt till att administrera papper?
Författare: Karin Steive

Nya rapporter! Ladda ner!









Ensamkommande barn och ungdomar - ett longitudinellt perspektiv
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Vårdnadskonflikter och barnets bästa—tillämpning av arbetssätten Konflikt & försoning och
Koordinator

FoU Södertörn

Doktorsvägen 2 , 147 30 TUMBA www.fou-sodertorn.se

info@fou-sodertorn.se

