Avtal om FoU-verksamhet i nordväst
Mellan Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner
samt Solna stad och Sundbybergs stad, har följande avtal träffats om samverkan beträffande
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänsten genom FoU Nordväst:

1 § Syfte, inriktning och uppdrag
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 utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri. Verksamheten ska
präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och
forskning med en hög grad av praktikermedverkan.
I verksamhetens uppdrag ingår att:





vara ett stöd i kommunernas arbete med att utveckla professionen utifrån forskning,
brukarnas erfarenheter och den erfarenhetsbaserade praktiken
erbjuda en teoretisk kunskap och med den som grund stödja kommunerna i arbetet
med att genomföra och utveckla systematisk uppföljning och utvärdering
bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter samt sprida goda
exempel och information om forskningsresultat inom det sociala arbetsfältet
främja samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner, andra FoUverksamheter och myndigheter samt med praktiken inom det sociala arbetsfältet.

2 § Styrning och organisation
FoU Nordväst är en kommungemensam verksamhet. Verksamhetens omfattning, bemanning
och inriktning fastställs i samband med att en årlig verksamhetsplan och budget upprättas för
FoU Nordväst.
Socialchefsgrupp, vilken utgörs av förvaltningschefer, är styrgrupp för verksamheten.
Ett FoU-råd bestående av representanter för kommunerna samt med FoU-chefen som
ordförande bidrar till idéproduktion och kommunikation mellan ingående kommuners
verksamheter och FoU-Nordväst.
FoU Nordvästs uppgift är att arbeta utifrån de behov som finns hos verksamheter och
anställda i de ingående kommunerna. Enhetens unika position, med insyn i åtta kommuners
arbete samt engagemang i nationella nätverk, gör det möjligt att fånga upp tankar, idéer och
behov som finns i kommunerna och med detta som utgångspunkt föreslå och initiera relevanta
teman att fokusera på.
Varje kommun ansvarar för organiseringen av det lokala FoU-arbetet i respektive kommun.
Verksamheten vid FoU Nordväst leds av en FoU-chef vilken tillsätts av huvudmannens
socialchef efter samråd med socialchefsgrupp.

3 § Huvudman
Sollentuna kommun är huvudman för FoU Nordväst och svarar för lokaler och den löpande
driften av verksamheten. Huvudmannaskapet innebär att Sollentuna kommun har fullt
arbetsgivaransvar för anställda i verksamheten och ev. uppdragstagare. Huvudmannaskapet

innebär att Sollentuna kommun utarbetar förslag till verksamhetsplan och budget och
fastställer desamma efter att de behandlats av socialchefsgrupp.

4 § Finansiering
Kostnaden för alla gemensamma uppdrag hos FoU Nordväst finansieras av årliga ersättningar
från kommunerna. Projekt och uppdrag utöver fastställd verksamhetsplan bekostas av den
eller de kommuner som är uppdragsgivare och fastställs i särskilt avtal. En generell
uppräkning av kommande års ersättning till FoU fastställs av socialchefsgrupp senast i mars.
Den interkommunala ersättningen för FoU Nordvästs kostnader fastställs utifrån respektive
kommuns invånarantal den 31 december året före verksamhetsåret. Över- eller underskott i
verksamhetens bokslut per den 31 december ska hanteras i samråd med ingående kommuner.
Solna stads, Sundbyberg stads, Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby
kommuners ersättning till Sollentuna kommun betalas senast den 30 juni innevarande år med
hela årets belopp inkl. faktureringsavgift.

5 § Nyttjandegrad
Kommunerna har tillgång till verksamheten och dess resultat i lika omfattning. Varje kommun
ska erhålla de rapporter som ges ut av enheten. En enskild kommun kan uppdra till FoUenheten att genomföra ett särskilt projekt, under förutsättning att detta bedöms vara av
intresse för en majoritet av de ingående kommunerna.

6 § Uppföljning
Verksamhets- och budgetuppföljning ska av huvudmannen Sollentuna kommun redovisas för
socialchefsgrupp vår och höst. Sollentuna kommun åtar sig att efter varje verksamhetsårs
utgång till ingående kommuner lämna verksamhetsberättelse och årsredovisning senast den 28
februari.

7 § Sekretess och tystnadsplikt
Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Det ankommer på den som
ansvarar för ett forskningsprojekt att begära tillstånd hos berörda kommuner för att ta del av
sekretessbelagda handlingar. Material som har samlats in för ett ändamål får inte nyttjas på
annat sätt utan respektive kommuns godkännande.

8 § Ändrade förutsättningar
Om förändringar av kommunernas organisation och verksamhet eller annat oförutsett inträffar
som påverkar tillämpningen av detta avtal ska parterna uppta överläggningar om eventuella
förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om det sker sådana förändringar i lag
eller annan författning som påverkar tillämpningen av avtalet.

9 § Avtalstid
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023. Parterna ska
uppta förhandlingar om nytt avtal senast i januari 2022. Förhandlingar om uppsägning av
avtalet upptas senast 12 månader före önskat utträde.
Av detta avtal har åtta likalydande exemplar upprättats och utväxlats.

