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1. Introduktion och övergripande uppdrag
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) är en forsknings- och
utvecklingsenhet med syfte att förmedla kunskap, utföra egen forskning samt initiera
och stödja verksamhetsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Arbetet bedrivs idag inom verksamhetsområdena Barn och unga,
Funktionshinder, Missbruk och beroende samt Äldre. Arbete sker även övergripande
kring teman som systematisk uppföljning, delaktighet och stöd till anhöriga.
Med angränsande hälso- och sjukvård avses ”kommunal hälso- och sjukvård och den
samverkan socialtjänsten har med hälso- och sjukvården för personer i behov av stöd
från socialtjänsten” (SKL 2016). För FoU-S innebär det att vi vänder oss till
•
•
•

kommunernas socialtjänst
kommunernas hälso- och sjukvård
hälso- och sjukvården där det finns samverkansbehov mellan Region Uppsala
och kommunerna.

FoU-S arbetar på uppdrag och rapporterar till den regionala samverkansstrukturen
HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där alla länets kommuner samt Region Uppsala
finns representerade. Verksamheten är därmed en del av den regionala samverkansoch stödstrukturen (RSS).
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2. Organisation och styrning
Politisk styrning
Sedan 2020 styrs FoU-S av samverkansstrukturen Hälsa, stöd, vård och omsorg
(HSVO) som finns mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner.

Figur 1. Närvårdssamverkan i Uppsala län.

Av figuren ovan framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa färg) där Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd
HSVO ingår. Regionalt forum ansvarar för samverkan kring länets långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de tagit initiativ till strategin för närvårdssamverkan.
Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn och långsiktighet
i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att
gemensamma resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att
bära och förankra information mellan Samråd HSVO och de politiska samråd som finns
i respektive kommun. Samråd HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU-S.

Tjänsteledning
Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänsteorganisation
(blå färg). På regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och
Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning
och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar frågor där Region Uppsala och
fler än en kommun berörs. De tjänstepersoner som sitter i RLG och TL HSVO har
övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt nya och reviderade
gemensamma styrdokument inom sina respektive hemkommuner. Som stöd finns
arbetsutskott (AU), regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa
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frågeställningar och driva specifika frågor samt FoU-S som även bereder användningen av gemensamma medel. AU är styrgrupp för samverkansprojekt inom FoU-S.

Lokal organisation
En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO och en lokal tjänsteledning
HSVO. Dessutom finns en gemensam samordningsfunktion samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av närvårdsstrateger.

Socialchefsnätverk
En viktig part i FoU-S arbete är länets socialchefsnätverk. Där tas frågor som främst
rör kommunernas verksamheter.

FoU-S placering inom Region Uppsala
Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S är placerat på ledningskontoret för
Nära vård och hälsa, inom enheten för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

6 (14)

3. Styrande avtal och uppdrag
Samverkansavtal
I samverkansavtalet mellan länets kommuner och Region Uppsala framkommer att
FoU-S uppdrag är att verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och
effektivitet till nytta för brukare/patient/invånare genom att
A erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
B omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling
C arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte
D verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning
genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

Strategi för närvårdssamverkan
I Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021–2023 som är framtagen i samarbete mellan länets kommuner och Region Uppsala fastställs mål och fokusområden
för den gemensamma utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård
och omsorg i länet. Innehållet är ett underlag för lokala verksamhetsplaner för samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala och berör även FoU-S.
Enligt strategin ska FoU-S arbete bland annat omfatta metodstöd, analyser som grund
för verksamhetsutveckling samt kunskapsspridning och omvärldsbevakning. Vidare
framgår att FoU-S har uppdraget att förvalta de gemensamma statliga medlen och att
stödja en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård.
Målgrupper med särskilda samverkansbehov som särskilt lyfts är barn och unga, äldre
med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa.

Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag
I Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag, Region Uppsala, framkommer att FoU-S stödjer
arbetet för en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling, forskning och utbildning i kommunernas socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
Detta innefattar bland annat metodutveckling, uppföljning och utvärdering samt olika
utbildningsinsatser. Vidare framkommer att FoU-S deltar i det nationella nätverket för
regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och utgör även länets RSS-verksamhet som rapporterar till HSVO TL och Samråd. FoU-S medverkar i arbetet med
kunskapsstyrning både nationellt och lokalt i Uppsala län.
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4. Nationell kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga
kunskap. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys
samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.
Den nationella kunskapsstyrningen inom hälso-och sjukvården samt socialtjänsten utvecklar och fastställer nationella vård- och insatsprogram (VIP) samt personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp (PSV). FoU-S är delaktiga i såväl processledning som i
implementerings- och utvecklingsarbete. Uppdragen innebär även informationsspridning och informationsinhämtning på samtliga nivåer i kunskapsstyrningsorganisationen.
Under 2022 har FoU-S uppdrag att processleda lokalt programområde (LPO) psykisk
hälsa och LPO äldres hälsa. FoU-S deltar även i LPO barn och ungas hälsa. De lokala
programområdena har egna verksamhetsplaner som finns på samverkanswebben.

Figur 4. Kunskapsstyrning, lokal organisation.

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) är en del av den nationella kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. RSS syftar till att stödja huvudmännen i samverkan
kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan
mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.
RSS stödjer även huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå genom att medverka i de olika RSS-nätverk som arrangeras av
Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Gemensamt har man inlett ett sjuårigt projekt med de flesta av landets kommuner med
syfte att skapa ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens
medarbetare. Det övergripande syftet är att bidra till en kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst i hela landet och ge kvalité mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Projektet benämns Yrkesresan och planeras omfatta Barn och unga, Funktionshinder, Äldre samt Missbruk och beroende. Yrkesresan samlar och sprider bästa
tillgängliga kunskap för att stödja en kunskapsbaserad socialtjänst i hela landet.
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HSVO utgör en del av den regionala styrningen av såväl RSS som den nationella kunskapsstyrningen och övrig regional utveckling som berör hälsa, stöd, vård och omsorg.

5. Mål
FoU-S övergripande mål är att verka för en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Vi står för god kvalitet i vårt arbete.

Delmål
A FoU-S tillhandahåller för verksamheterna relevanta kunskapsstöd.
B FoU-S stödjer arenor för erfarenhetsutbyte där efterfrågan eller särskild
angelägenhet finns.
C FoU-S tillhandahåller stöd i implementeringens faser: planera, genomföra,
bibehålla och följa upp.
D FoU-S skapar förutsättningar för samverkan mellan akademin och praktiken.

6. Uppdrag 2022
Denna verksamhetsplan utgår från de övergripande uppdrag till FoU-S som framgår
av samverkansavtalet mellan länets kommuner och Region Uppsala. I följande avsnitt
beskrivs exempel på planerade och redan pågående aktiviteter som FoU-S kommer
att arbeta med under 2022. Ytterligare uppdrag tillkommer under året.
Utöver nedan beskrivna uppdrag och aktiviteter kommer FoU-S under 2022 att arbeta
med intern verksamhetsutveckling för att förtydliga och kvalitetssäkra utförandet. Detta
bland annat genom att ta fram en delegationsordning för FoU-S uppdrag, en övergripande kommunikationsplan för enheten och ett mer strukturerat arbete med rapporter.

A. Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård
Med uppdraget avses både att producera och tillhandahålla kunskapsstöd. Med kunskapsstöd avses det stöd en verksamhet behöver för att bedriva en verksamhet av god
kvalitet. Det kan handla om vägledande/stödjande dokument för bedömning av behov
och utformning av stöd, forskning, forskningsöversikter, utvärderingar av insatser, utbildningar. (Socialtjänstens behov av kunskapsstöd. SKR 2018 se också SoU 2017:48)
FoU-S erbjuder olika former av metodstöd i samband med till exempel brukarrevisioner
och systematisk uppföljning. Genom workshops ges praktiskt verksamma möjlighet att
tillsammans med vetenskaplig handledare och/eller FoU-samordnare vidareutveckla
sitt arbete.
FoU-S kan på uppdrag genomföra kartläggningar, studier, uppföljningar och utvärderingar. Dessa dokumenteras i rapportform och kan ligga till grund för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i länet.
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Inför 2022 kan det bli aktuellt med en utvärdering av SSPF (skola, socialtjänst, polis
och fritid) i de kommuner som bedriver liknande verksamhet i länet. FoU-S har fått en
förfrågan och ärendet ska tas för beslut till socialchefsnätverket i november.
Under året lanseras även en länsgemensam grundutbildning och ett program för fördjupningsutbildning i Individens behov i centrum, IBIC.
Inom projektet kvinnofrid planeras en kunskapshöjande insats i form av en föreläsningsdag kring hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet planerar också ett stöd för
Socialstyrelsens nya metodstöd för hot- och riskbedömning i ärenden för unga 13-18 år.
Ökad delaktighet för grupper vars inflytande behöver stärkas är en viktig del av FoU-S
arbete. Under 2022 kommer satsningar ske på att utveckla och främja användandet av
delaktighetsmodellen (DMO) för personer med intellektuell funktionsnedsättning i länet.
En förutsättning för delaktighet är att man har ett språk och kan förstå och göra sig förstådd. Därför planeras ett arbete som syftar till att tillhandahålla stöd i alternativ och
kompletterande kommunikation (AKK).
Kunskapsstyrning
Ett fokusområde i Strategin för närvårdssamverkan 2021–2023 framhåller goda arbetsrelationer med väl fungerande processer bland annat för utvecklingen av kunskapsstyrning för en mer kunskapsbaserad vård och omsorg.
Inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård medverkar FoU-S
genom deltagande i såväl nationella arbetsgrupper (NAG), regionala programområden
(RPO), lokala programområden (LPO) samt lokala arbetsgrupper (LAG).
FoU-S ingår i den länsövergripande styrgruppen för kunskapsstyrning.
RSS och de nationella RSS-nätverken som hanteras av SKR där FoU-S deltar inom
funktionshinder, missbruk och beroendefrågor, barn och unga, äldre och kommunal
hälso- och sjukvård samt analys och systematisk uppföljning utgör en viktig del inom
kunskapsstyrningen för socialtjänst.
FoU-S deltar även i Partnerskapet inom SKR där man genom att identifiera behov av
kunskapsutveckling i landet ska sprida bästa tillgängliga kunskap. Ett exempel på prioriterat område inom Partnerskapet är systematisk uppföljning.
Riktlinjer, rutiner och handlingsplaner
FoU-S stödjer utarbetandet av styrdokument, såsom överenskommelser, riktlinjer och
rutiner. Inom ramen för kunskapsstöd kan även handlingsplaner och rapporter tas fram.
Kunskapsstödet har ett länsövergripande perspektiv och tydliggör samverkan mellan
länets kommuner och Region Uppsala.
FoU-S kommer fortsatt att erbjuda stöd till framtagande eller revidering av lokala överenskommelser och samverkansstrukturer inom missbruk och beroendeområdet för
Region Uppsala och kommunerna i länet. Inom ramen för detta arbete genomförs en
länsövergripande kartläggning av de vård- och stödinsatser som finns att tillgå.
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FoU-S stödjer implementering av Barns Behov i Centrum (BBIC) samt Individens
Behov i Centrum (IBIC). Vidare stödjer FoU-S arbetet med implementering av riktlinjen
Anhörigstöd i Uppsala län.

B. Omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och
utveckling
Att omvärldsbevaka innebär att införskaffa och följa forskning och utveckling genom att
bevaka relevanta kanaler såsom myndigheters nyhetsbrev, vetenskapliga tidskrifter,
statliga rapporter och att delta på konferenser där ny kunskap presenteras.
Med implementering avses det man gör i syfte att införa nya metoder eller arbetssätt i
en verksamhet. Utifrån efterfrågan och uppdrag erbjuds stöd i implementeringens alla
faser: inventera och planera, införa, använda, vidmakthålla och följa upp (Om implementering, Socialstyrelsen 2012). Stödet kan bedrivas genom bland annat kartläggningar, utbildningstillfällen, workshops, processtöd, metodstöd samt stöd i uppföljning.
FoU-S bevakar nyheter inom respektive område såväl nationellt som regionalt. Detta
kan ske genom deltagande i nätverk och forskargrupper, sökning av kunskap om relevant forskning, inläsning av relevanta rapporter, utredningar och nyhetsbrev med mera.
Omvärldsbevakning sker även genom deltagande i externt anordnade seminarier och
konferenser. Aktiviteter inom relevanta brukarföreningar eller intresseföreningar kan
ingå i omvärldsbevakningen.
RSS prioriterade områden 2022
Varje år tar RSS på nationell nivå fram förslag om prioriterade områden för stöd till
verksamhetsutveckling. RSS på regional nivå bestämmer vilka eller vilket av dessa
områden som i sin tur ska prioriteras lokalt under året, se exempel nedan.
Barn och unga: Barns hälsa och skolgång, placerade barn, förbättrade arbetssätt, lätt
tillgängliga kunskapsbaserade öppenvårdsinsatser, barnrättsperspektivet, personaloch kompetensförsörjning, kvalitet och uppföljning och Yrkesresan.
Funktionshinder: Brukarmedverkan, delaktighet och alternativ och kompletterande
kommunikation är några prioriterade områden. En stor del av funktionshinderområdet
berör psykisk ohälsa och hälsa och suicidprevention. Under 2022 kommer jämlika
vård- och stödinsatser vara i fokus och arbetet kommer främst handla om insatser
kring samverkan, samordnad individuell plan, rätten till meningsfull sysselsättning
och arbete.
Missbruk och beroende: Spridning och implementering av handlingsplanen mot
missbruk och beroende för åldersgruppen 13–29 år, med fokus på bland annat kunskapsutveckling, tidig upptäckt tillgänglighet, jämlikhet, samordning, samverkan och
delaktighet i stöd och behandling inom regionerna och kommunernas socialtjänst.
Äldre: Kommunernas omställning till nära vård och kompetensutveckling inom
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
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Omvärldsbevakning i nätverk utöver RSS
Andra nätverk där FoU-S ingår är Socialstyrelsens nationella nätverk för Barns behov
i centrum (BBIC) och Individens behov i centrum (IBIC) samt Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU) metodnätverk.
FoU-S ingår också i Länsstyrelsens nätverk för föräldrastöd och kvinnofridsfrågor.
I samarbete med Länsstyrelsen och Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD) samordnar FoU-S även nätverket för spel om pengar. I nätverken
finns representanter bland annat från brukarrörelsen, Region Uppsala samt kommunerna i länet.
Implementering i samverkan
Det övergripande målet i Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023 är att länets
invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg. För
att nå det långsiktiga målet behöver samverkan utvecklas. Många av utvecklingsområdena för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård berör både Region Uppsala och
Uppsala läns kommuner. FoU-S har uppdrag som syftar till att i samverkan bidra till
att implementera nationella riktlinjer, nationella vård- och insatsprogram liksom
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Exempel är stöd vid implementering av den länsgemensamma riktlinjen Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) är ett evidensbaserat
utbildningsprogram som rekommenderas både i Region Uppsalas suicidpreventiva
handlingsplan och i Uppsala läns kommuners suicidpreventiva vägledning. För att
främja en långsiktig implementering av utbildningsprogrammet kommer FoU-S att
erbjuda två instruktörsutbildningar i Uppsala län under 2022 samt även bistå med
stöd och handledning till nya instruktörer. Instruktörsutbildningen vänder sig till
medarbetare inom Region Uppsala samt länets kommuner som har ett tydligt uppdrag att arbeta preventivt och utbilda kollegor och samverkanspartners.
I strategin framhålls förändrade metoder bland annat genom personcentrerat arbetssätt tillsammans med patienter och brukare. FoU-S arbetar aktivt med att främja och
implementera arbetssätt och metoder som är personcentrerade. Vi är representerade
i Region Uppsalas arbetsgrupp för personcentrerade arbetssätt och företräder det
kommunala perspektivet.
Att öka patienters, brukares och anhörigas medverkan är viktigt och under 2022
planeras samarbete med Länsstyrelsen och myndigheten för delaktighet (MFD)
och patient och brukarföreningarna för att öka och systematisera aktiv involvering.
FoU-S arbetar på olika sätt i syfte att främja samskapande och delaktighet i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete som att utforma, ur individens perspektiv,
ändamålsenliga arbetssätt. FoU-S bedriver fram till och med februari 2022 ett projekt
för att stötta verksamheterna att i högre grad ta med brukares erfarenheter i sitt
kvalitetsarbete. Projektet syftar till att implementera den länsgemensamma riktlinjen
Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. Samverkan sker med bland annat
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRIU) och LSS inflytandegrupp.
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Inom Strategin för närvårdssamverkan 2021–2023 lyfts vikten av att främja psykisk
hälsa genom tidiga förebyggande insatser samt brukarmedverkan.

C. Arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för
erfarenhetsutbyte
Arbetet med kunskapsspridning innebär att sprida relevant kunskap i samverkan med
andra aktörer genom exempelvis utbildningsinsatser, rapporter, workshops, konferenser, nyhetsbrev, kunskapsbanken på hemsidan.
Att vara en arena för erfarenhetsutbyte innebär att främja mötesplatser som möjliggör
att angelägna lokala och regionala områden identifieras och utvecklas, att få metoder,
arbetssätt och förhållningssätt att utvecklas och överleva samt att stärka yrkesroller.
Nätverk som FoU-S leder
Erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning kommer under 2022 innebära att FoU-S till
exempel samordnar och leder länsnätverk för instruktörer i utbildningen Första hjälpen
till psykisk hälsa, IBIC-processledare, BPSD-utbildare, chefer till biståndshandläggare
samt anhörigstöd. FoU-S ansvarar även för två BBIC-nätverk. Under 2022 kommer
även nätverk för vägledare inom delaktighetsmodellen (DMO) att startas.
Evenemang
För att förmedla aktuell kunskap och för att stimulera intresset för forskning
och utvecklingsarbete anordnar FoU-S föreläsningar, seminarier, temadagar med
mera. FoU-cirklar/forskningscirklar är andra former för kunskapssökande och lärande.
Målgruppen är främst chefer och medarbetare inom Region Uppsala och kommunernas socialtjänst men även andra yrkesgrupper kan inbjudas utifrån specifika teman.
Kompetensutveckling
FoU-S kommer under 2022 att fortsätta samordna och driva arbete inom ramen
för länsgemensam plan för kompetensutveckling för bistånds- och LSS-handläggare
genom att arrangera yrkeshandledning, fortbildningar och workshops. Liknande aktiviteter kommer att utföras inom ramen för Yrkesresan BoU.
Kompetensutveckling sker även inom området suicid, missbruk och beroende där en
länsgemensam utbildning kommer att erbjudas till personal inom primär- och specialistvården inom Region Uppsala samt socialtjänsten i kommunerna i länet.
I ett projekt för kunskapshöjning inom området hoarding arbetar FoU-S med att sprida
kunskap till personer som på olika sätt kommer i kontakt med samlarproblematik och
samlarsyndrom.
Kommunikationskanaler
Inom FoU-S sker arbete framförallt inom områdena barn och unga, missbruk/beroende,
funktionshinder samt äldre. Varje område har upparbetade strukturer för dialog och
kunskapsspridning ut till verksamheterna. Brukarrepresentation förekommer i vissa av
dessa grupper.
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En viktig kanal är även hemsidan på Region Uppsalas samverkanswebb:
www.regionuppsala.se/fou-s Här delar FoU-S aktuell och beprövad kunskap i form
av till exempel rapporter, presentationer och filmade föreläsningar. Kommunikationskanalen används när fler än en eller två uppdragsgivare kan ha nytta av materialet.
Dessutom publiceras här inbjudningar till FoU-S föreläsningar, utbildningar, arbetsmöten och andra arrangemang, samt information om FoU-S uppdrag och organisation.
Samaverkanswebben är öppen för alla och FoU-S arbetar med att sprida information
om hemsidan så att kommunerna, Region Uppsalas verksamheter, universitet och
samverkansparter ska hitta dit. Detta görs bland annat genom regionens intranät,
Nära vård och hälsas chefsbrev samt FoU-S nyhetsbrev som startades under 2021
och idag har cirka 250 prenumeranter.

D. Verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet
och utbildning genom samarbete med externa parter som universitet
och högskolor
Verka för ökad samverkan innebär att skapa förutsättningar för samverkan mellan
akademi och praktik kring utbildning och praktiknära forskning.
Samverkan och samarbete med universitetet sker genom gemensamt arrangerade
utbildningar, föreläsningar och forskningscirklar i syfte att möta praktikens behov av
kompetenshöjning och verksamhetsutveckling. FoU-S vänder sig till praktiken inom
socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt regionens primär- och specialistvård.
Akademin kan bjudas in för att tillsammans med socialtjänstens verksamheter diskutera utveckling av verksamhetsförlagd utbildning eller samarbete gällande uppsatsämnen.
Inom funktionshinderområdet ingår Uppsala universitet i referensgruppen och träffar
praktiken och brukarföreningar fyra till sex tillfällen per år.
En basutbildning inom riskbruk, missbruk och beroende är planerad under 2022 tillsammans med universitetet. Basutbildningen sker i samverkan mellan U-FOLD och
Centrum för socialt arbete (CESAR) vid Uppsala universitet samt med Länsstyrelsen
i Uppsala län.
Vetenskaplig handledare deltar i forskarnätverk inom universitetet.
FoU-S är medlem i intresseföreningen FoU Välfärd. Föreningen samlar landets
FoU-enheter och verkar bland annat för att främja en kunskapsbaserad välfärd
och utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan.
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7. Ekonomi
FoU-S finansieras genom en gemensamt överenskommen budget mellan länets åtta
kommuner och Region Uppsala. Kommunerna fördelar sin del utifrån befolkningsstorlek. Ett eventuellt över- och underskott regleras genom avtal och reglemente. Målet för
2022 är ett balanserat resultat och en ändamålsenlig användning av resurser.
FoU-S har uppdraget att förvalta gemensamma stadsbidrag såsom överenskommelserna God och nära vård samt Psykisk hälsa.
Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler.
Användningen av dessa prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TL HSVO
fastställer. Projektmedel kan användas till aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter
förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i övrigt.

8. Bemanning
Bemanningen på FoU-S består av en verksamhetschef (100 %), administratör (50 %)
och kommunikatör (100 %). Fem samordnare (500 %) fördelat på barn och unga,
missbruk och beroende, funktionshinder, äldre samt Yrkesresan. Dessutom finns två
vetenskapliga handledare (150 %) samt en BBIC-ansvarig (20%). En person är projektanställd under 2022 (50 %) samt en projektanställd vars projekt avslutas 2022 02 28.

9. Uppföljning
FoU-S verksamhet 2022 beskrivs i en verksamhetsplan med en bifogad aktivitetslista
som fastställs av TL HSVO. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i form av en verksamhetsberättelse till TL HSVO.
I det påbörjade interna utvecklingsarbetet kommer vi under 2022 att undersöka möjligheterna att ta fram tydligare indikatorer för måluppföljning.
Ekonomisk uppföljning sker tillsammans med controller.

