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UTVECKLINGSENHETEN

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDERING AV PROJEKTET ”FÖRÄLDRASTÖDSLINJEN”
I HÄSSELBY – VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING
Att söka bidrag
Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad lyser ut 350 000
kronor för året 2012 avseende utvärdering av projektet Föräldrastödslinjen i Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning.
Ansökningar som avser delfinansiering prioriteras. Förvaltningskostnaderna får
utgöra max 35 procent av sökt belopp. Projektet kommer löpa över ett år. Ekonomisk redovisning ska lämnas i mitten av december 2012.

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av person med forskarexamen verksam vid en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. Ansökan ska göras på särskild blankett
som laddas ner här/bifogas denna utlysning.

”Föräldrastödslinjen” i Hässelby – Vällingby
stadsdelsförvaltning
Hösten 2010 beviljades Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning projektmedel
från Länsstyrelsen för genomförandet av projektet Föräldrastödslinjen. Projektet
syftar till att i ett tidigt skede snabbt kunna erbjuda en heltäckande och lättillgänglig förebyggande verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar i Hässelby –
Vällingby . Forskning visar att familjestöd/behandling är förebyggande mot
barns/ungdomars normbrytande beteende. Det är därför angeläget att snabbt erbjuda stöd till de föräldrar som söker det. Forskning visar också att normbrott före
12 års ålder är en indikator på att det normbrytande beteendet fortsätter. Det är
därför viktigt att söka upp de barn som har det.
Rådgivning ges varje dag per telefon. Föräldrar lotsas till rätt myndighet, institution, frivilligorganisation. De som behöver det erbjuds 3 familjesamtal utan registrering. Familjerna tar kontakt på eget initiativ.
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Många gånger har de fått en rekommendation att söka upp Föräldrastödslinjen via
socialtjänstens personal, skola, BVC, BMM, frivilligorganisationer, Maria Ungdom, andra samhällsinstitutioner och bekanta.
Fältförlagd socialsekreterare söker upp barn/ungdomar som ej är aktuella inom
socialtjänsten men har normbrytande beteende. Hon samarbetar med skolor, fritidsgårdar, polis med flera.
Det förebyggande och uppsökande arbetet innefattar även att utveckla samarbetet
med olika samhällsinstitutioner och frivilligorganisationer.
Projektet påbörjades i september 2010. De första månaderna ägnades främst åt för
projektering och rekrytering av personer till projektanställningarna. Principerna
för Föräldrastödslinjen definierades samt roller och fördelning av ansvar mellan de
olika medarbetarna fastställdes. Föräldrastödstelefonen togs i bruk dagligen och en
del familjesamtal bokades in. Den fältförlagda socialsekreteraren började göra sig
känd på skolor fritidsgårdar med mera.
Projektets operativa fas kom igång till i januari 2011.
Projektet följs upp och utvärderas löpande av projektmedarbetarna. Men en vetenskaplig uppföljning av objektiv forskare är nödvändig.
Vi ser hela 2011 som en uppbyggnadsperiod för projektet. Att implementera och
göra denna typ av verksamhet känd bland invånare och olika aktörer i samhället
tar tid.
Mål
Att erbjuda föräldrar stödjande samtal i ett tidigt skede för att förebygga mer permanenta sociala problem hos barn/ungdomar.
En hypotes är att tidiga insatser ökar möjligheten till ett gott behandlingsresultat
vilket minskar behovet av mer omfattande insatser på sikt. En annan hypotes är att
motivationen till förändring är större om föräldrar söker hjälpen själva.
Att söka kontakt med barn/ungdomar som har ett normbrytande beteende och som
inte är aktuella inom stadsdelens Barn- och Ungdomsenhet. Barn som uppvisar ett
normbrytande beteende före 12 års ålder tenderar enligt forskning att vidmakthålla
det.
Att utöka samarbetet med frivilligorganisationer och andra samhällsinstitutioner
för att de ska ha kännedom om socialtjänsten och utan tvekan ska kunna hänvisa
familjer dit när de behöver hjälp samt att socialtjänsten ska kunna hänvisa familjer
till frivilligorganisationer och andra samhällsinstitutioner så att samhällets alla
resurser tas tillvara för barns och ungas bästa.
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Att det uppsökande och förebyggande arbetet resulterar i att antalet anmälningar
till Barn- och Ungdomsenheten minskar.
Att det förebyggande och uppsökande arbetet leder till att socialtjänstens insatser i
en framtid inte behöver bli så kostsamma som de är i dag

Målgrupp
Barn/ungdomar 0 – 20 år som har ett normbrytande beteende men inte är aktuella
inom barn- och ungdomsenheten.
Föräldrar till barn/ungdomar 0-20 år som behöver stöd i sitt föräldraskap och som
själva tar kontakt med Föräldrastödslinjen.

Uppdrag och inriktning för utvärderingen
Utvärderingen ska vara av karaktären lärande utvärdering. Det innebär att forskaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i
genomförandet av projektet. Utvärderingen skall ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats där en viktig uppgift är att bidra till att projektet bättre styr
mot sina mål. Detta innebär bland annat att forskaren till viss del kommer att fungera som en del av arbetsgruppen och aktivt ta del av den kunskap som utvecklas i
arbetsgruppen.
Utvärderingens syfte och frågeställningarna
Den övergripande frågeställning i utvärderingen är om det är effektivt sig att ha
förebyggande och uppsökande verksamhet på det sätt som skett inom projektet för
individer och för samhället?
De övergripande frågeställningarna som ska besvaras i utvärderingen är:
 Har de tre familjesamtalen lett till att familjernas problem har minskat?
 Har de barn/ungdomar som varit i kontakt med den fältförlagda socialsekreteraren minskat sitt normbrytande beteende?
 Har projektet lett till att stöd till familjer framstår som mer lättillgängligt bland
allmänhet, olika institutioner, frivilligorganisationer och samarbetspartners?
 Har antalet barn/ungdomar som anmäls för normbrytande beteende minskat
under projektets gång?
Utvärderingens design och datainsamling
Designen av utvärderingen ska vara processinriktad och kan läggas upp med en
variation av olika datainsamlingsmetoder som exempelvis enkäter, intervjuer, fokusgrupper samt deltagande observationer. Datainsamlingen ska omfatta en enkät
och eller intervjuer till målgruppen som besöker mottagningen. I den bifogade

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDERING AV PROJEKTET ”FÖRÄLDRAS TÖDSLINJEN” I HÄSSELBY –
VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Swedenborgsgatan 20B. Swedenborgsgatan 20B
maria.eleonora.andersson@stockholm.se

www.stockholm.se

UTLYSNING
DNR 3.2-0594/2011
SID 4 (5)

ansökan ska utvärderingsdesignen beskrivas i närmare detalj. Slutlig utformning
av design och datainsamling ska fastställas i dialog mellan utvärderare och projektets styrgrupp.
Utvärderarna ansvarar för att:
 Driva utvärderingen utifrån ovan angivna frågeställningar
 Vara en aktiv del av projektet och hjälpa till att utveckla och föra projektet
framåt
 Leverera delrapport samt slutrapport vid angivna tidpunkter
 Presentera del- och slutrapporter vid lärseminarium
 Ansöka om etisk prövning om så krävs för utvärderingen
TIDPLAN OCH RAPPORTERING
Utvärderingen är en lärande utvärdering och ska och följa verksamheten under 1
år. Utvärderarna ska lämna en delrapport i maj 2012. Vid detta tillfälle ska utvärderarna delta vid seminarium där de presenterar delresultaten av utvärderingen och
deltar i diskussioner om eventuella förändringar i projektet/verksamheten. Utvärderarna ska, vid behov, löpande återrapportera till verksamhetens ledningsgrupp
och referensgrupp och delta vid strategiska möten.
Skriftlig slutrapport för slututvärderingen ska lämnas i december 2012 Slutrapporten ska presenteras vid ett lärandeseminarium.

Ansökningsperiod
Ansökningar kan göras från den 17 oktober 2011 och sista datum för ansökan är
den 15 november 2011. Ansökan ska göras på särskild blankett som biläggs utlysningen.

Så behandlas din ansökan
Bedömning av ansökningar baseras på två huvudfrågor. Ansökans vetenskapliga
kvalitet och relevans för stadens behov av betydelse för bedömningen. För den
vetenskapliga bedömningen svarar en tvärvetenskaplig arbetsgrupp från Stockholms socialtjänstakademi. Relevansen för stadens behov bedöms av en arbetsgrupp som består av tjänstemän från socialförvaltningen.
En färdig utformad utvärderingsplan krävs inte för denna utlysning. Den slutgiltiga utvärderingsplanen kommer att utformas och fastställas i dialog med projektets
arbetsgrupp efter att en ansökan antagits.
Bedömning av ansökningar kommer att grundas på den preliminära beskrivningen
av utvärderingsdesign och metoder som ska bifogas ansökan. Vidare kommer be-
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dömning av ansökningarna grundas på om utvärderarnas kompetens och tidigare
arbete är relevant och kan anses bidra till det utlysta uppdraget.

Beslut
Beslut fattas av socialnämnden den 17 december 2011. Beviljade medel tilldelas
under december 2011 efter rekvisition av bidragsmottagaren.

För mer information eller frågor om utlysningen:
Kontakta Anna Mattsson, enhetschef vid Socialförvaltningen, på mail:
anna.elisabet.mattsson@stockholm.se eller tfn: 08-508 25 612
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