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Dnr Son 2018/207
Samverkansavtal om gemensam FoU-verksamhet i nordväst
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget samverkansavtal om gemensam
FoU-verksamhet i nordväst.
2. Socialnämnden beslutar att ge socialdirektör Jenny Wilhelmsson i Järfälla
kommun i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.

Ärendet i korthet

FoU Nordväst är en gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet mellan
kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro
och Upplands Väsby. Nu gällande avtal går ut 2018-06-30 varför ett nytt avtal bör
tecknas för perioden 2018-07-01 – 2023-06-30. I förslag på avtal regleras bl. a.
verksamhetens syfte, inriktning och uppdrag, kostnadsfördelning mellan
kommunerna samt att Sollentuna kommun fortsatt är huvudman för verksamheten.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-02
2. Föreslaget avtal om FoU-verksamhet i nordväst
3. FoU nordväst underlag för fakturering
Bakgrund

FoU Nordväst har drivits i samverkan sedan 2000-01-01. De kommuner som nu
ingår är Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och
Upplands Väsby.
Nuvarande avtal gäller till 2018-06-30. Avtalet har setts över. Nytt avtal föreslås
gälla perioden 2018-07-01 – 2023-06-30. Sollentuna kommun är huvudman för
verksamheten och svarar för lokaler och löpande verksamhet. Huvudmannaskapet
innebär att Sollentuna kommun har fullt arbetsgivaransvar för anställda.
FoU utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri.
Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuner i arbetet med att utveckla
en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och
familjeomsorg. FoU-verksamheten är en mötesplats mellan forskning och praktik,
med hög grad av praktikermedverkan. I uppdraget ingår även spridning av goda
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exempel samt kontakter med universitets- och högskoleinstitutioner, andra FoUverksamheter och myndigheter.
Avtalet har reviderats enligt överenskommelse med styrgruppen för FoU Nordväst.
Kostnadsfördelningen är nu endast baserad på de ingående kommunernas
invånarantal den sista december året före verksamhetsåret.
Barnkonsekvensanalys

Barn kan komma beröras av frågor som ingår i FOU- verksamhetens arbete.
Samtyckeshantering och barnkonsekvensanalys genomförs i respektive
forskningsprojekt eller arbetsgrupp, där målgruppen är aktuell.
Ekonomiska konsekvenser

Se bifogad bilaga om ersättning till FOU nordväst.
Ersättningen ryms inom befintlig budget.

Slutsatser

Socialnämnden föreslås godkänna föreslaget samverkansavtal om gemensam FoUverksamhet i nordväst, och att ge socialdirektör Jenny Wilhelmsson i Järfälla
kommun i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör
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