FoU – Välfärd
Protokoll styrelsemötet 10 februari, Socialstyrelsen
Närvarande:
Ulf Hyvönen (UH), UFFE Umeå
Anders Arnsvik (AA), FoU Nord-Väst
Lena Chirico (LC), Regionförbundet Uppsala län
Birgit Häger (BH), .FoU Välfärd Värmland
Catharina Höijer (CH), FoU Jämt
Ann-Christine Larsson(ACL) Fokus Kalmar län
Marie Karlsson (MK), SocialCentrum, Region Halland

Adj.: Martin Börjesson (MB), FoU Välfärds representant
i nationella Samrådsgruppen för utvecklandet av
plattformen för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.
Mårten Wiren, Socialstyrelsen
Inbjudna till punkt tre (4) på dagordningen: Karin Alexanderson, Marie Gladh och Åsa Bruhn,
Dalarnas Forskningsråd (DFR) samt till punkt fem (5) Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland.
Anmält förhinder:
Peter Anderberg (PA), Kompetenscentrum Blekinge

1. Val av sekreterare
Anders Arnsvik utsågs till mötessekreterare
2. Kort presentationsrunda
Eftersom det var inbjudna gäster gjordes en kort presentationsrunda
3. Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet
Efter genomgång av protokollet beslutades att det läggs till handlingarna
4. Presentation av socialtjänstverktyget (SVT)
Föredragande: Karin, Maria samt Åsa: de berättade om SVT, vilket är en strukturerad
länksamling som började utvecklas vid Dalarnas Forskningsråd (DFR) 2002. Syftet var att skapa
ett regionalt hjälpmedel för socialtjänsten i Dalarna med användbara länkar som fungerar som
hjälpmedel i vardagsarbetet (i sammanhanget kan nämnas att verktyget finansierades med medel
från socialstyrelsen under åren 2002 – 2006). Redan under uppbyggnadsskedet var tanken att
hjälpmedlet skulle innehålla en regional och nationell del. Idag har verktyget rönt nationellt
intresse, inte minst som en följd av diskussionerna om behovet av att utveckla regionala och
nationella stödstrukturer för kunskapsutveckling.
I sammanhanget bör nämnas att Socialstyrelsen håller på att utveckla en Kunskapsportal. Ett
förslag är att det ska gå att länka från Kunskapsportalen till Socialtjänstverktyget.
Sedan januari 2011 finns en ny version av Socialtjänsverktyget som riktar sig till personal inom
individ- och familjeomsorg, vård och omsorg av äldre samt människor med funktionshinder (se
bilaga) Adressen är: www.socialtjanstverktyget.se

DFR befinner sig f n i en marknadsföringsfas vilket är skälet till deras besök på FoU-Välfärds
styrelsemöte. Den nationella delen av verktyget är inte förenat med några kostnader för
användaren. Däremot om någon region vill utveckla den regionala delen kan DFR vara behjälplig
att utbilda personal, vilket är förenat med vissa kostnader (se bilaga).
En avslutande fundering var om det finns intresse för FoU-Välfärd att ha en länk till
socialtjänstverktyget på sin hemsida. Detta togs upp som en övrig fråga på mötet.
5. Rapport från arbetet med planeringen av den nationella konferensen i Sundsvall 24-25
augusti
Föredragande: Eva Rönnbäck: Temat för konferensen blir Sanning och konsekvens. Platsen
kommer att vara hotellet Stora Berget. Planeringen fortskrider och en grov skiss presenterades
vid mötet.
Iden är att ha ett antal plenarföreläsningar samt papers (seminarier) men att de ska vara korta
föredragningar med betoning på dialog och diskussion. En kort diskussion fördes om betydelsen
av att programmet i dess helhet korresponderar med det övergripande temat (Sanning och
konsekvens). Årsmötesdelen har ”bakats” in i programmet och genomförs dag två på
förmiddagen.
Inbjudan till konferensen kommer att gå ut i början av mars.
Finansieringen av konferensen är oviss. SKL har beviljat bidrag med 50 000:- medan ansökan
från Socialstyrelsen har avslagits. Ansökan har även ställts till bl a Länsstyrelsen i Västernorrland.
Efter diskussion om finansieringsfrågan ställs ett förslag om att FoU Välfärd kan bidra med max
50 000 kr av överskottet från förra årets överskott, vilket var cirka 105 000. Frågan lades in som
en särskild beslutspunkt under övriga frågor.

6. Rapport från nationella samrådsgruppen kring ”plattformsarbetet”.
Föredragande Martin Börjesson: Den 27 januari undertecknades en överenskommelse mellan
regeringen och SKL om stödet till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens
område under 2011.
Totalt handlar det om cirka 100 miljoner som fördelas under avtalsperioden (ett år) enligt
följande:
-

Regionala stödstrukturer
För regionala utvecklingsledare
Forum för nationell projektledning och samordning
Övriga områden

ca 20 miljoner
ca 40 miljoner
ca 10 miljoner
ca 30 miljoner

Gällande regionala utvecklingsledare är 21,4 miljoner avsatta för fortsatt arbete inom Kunskap till
praktik. Mer information om avtalet finns på Kunskap till praktiks hemsida:
www.kunskaptillpraktik.skl.se
I sammanhanget diskuterar styrelsen SKL:s förändrade roll som intresseorganisation och att det
har skett en rollförskjutning från Socialstyrelsen till SKL.
För övrigt är det många frågetecken om hur medlen slutligt ska komma praktiken och FoUmiljöerna till del. En fråga är tankegångarna kring ”hållbara och långsiktiga strukturer” då avtalet
är ettårigt.
Styrelsen diskuterar även frågan om utvärdering av satsningen. SKL har gått ut med
anbudsunderlag och en fundering är hur kravspecifikationen sett ut. Styrelsen anser att det är
viktigt att utvärderingen kopplas till tankegångarna i SOU 2008:18 i vilken FoU-miljöerna lyftes
fram som en betydelsefull aktör i de regionala stödstrukturerna.

Vi beslutar att införskaffa kravspecifikationen från SKL i syfte att se om/hur FoU-miljöernas roll
de regionala stödstrukturerna är formulerade.
- Ulf formulerar ett förslag i vilken det ska framgå att FoU Välfärd förväntar sig att
utvärderingen uppmärksammar FoU-miljöernas roll i de regionala stödstrukturerna .
Till nästa möte: styrelsen uppmanas sätta sig in i den överenskommelsen som togs 27 januari.

7. Återkoppling – se punkten Socialtjänstverktyget
Beslut: länken till Socialtjänstverktyget läggs ut på FoU Välfärds hemsida. FoU Välfärd påtar sig
inte rollen att marknadsföra verktyget. Ulf kontaktar Märit som ansvarar för hemsidan samt
Karin Alexanderson.
8. Kontakten med våra respektive nätverk – om vad och hur
Maila till nätverken den text som Marie gjort. Det är viktigt att vi till nätverken går ut med
samma information.
9. FoU Välfärds medverkan på socialchefsdagarna i Gävle 28-30 september. Vad kan vi bidra
med?
Ulf kontaktar X Fokus i Gävle och förslaget är att Ove Westman Karlsson presenterar sin bok
som handlar om ”Hur utvärderar man FoU-miljöer i landsting och kommuner” och i samband
med detta har FoU Välfärd bokbord.
10. Fortsatt diskussion kring formuleringen i stadgarna vad gäller medlemskap i föreningen –
se förslag från Tomas Tyden
Diskussionen handlar om att ta bort följande mening i de nuvarande stadgarna: ” Medlemskap kan
tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet som inte har universitet eller högskola som sin huvudsakliga huvudman”.
Så här ser förslagen ut som diskuterades vid förra årets årsmöte (utdrag ur årsmötesprotokoll
2010-09-02)
Förslag 1: ”Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö vars verksamhet i huvudsak riktar sig till
kommunernas socialtjänst ( äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorg av funktionsnedsatta) och områdena i dess gränsland. FoU-miljöns verksamhetsinriktning syftar till forsknings och utvecklingsarbete”.
Förslag 2: Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet vars verksamhet i
huvudsak riktar sig till kommunernas socialtjänst och områdena i dess gränsland. FoU-miljöns
verksamhetsinriktning syftar till forsknings och utvecklingsarbete.
Förslag 3: Ingen ändring.
Tomas Tydens förslag: FoU-miljö inom välfärdsområdet som huvudsakligen har kommuner/
landsting eller region som huvudman..
Innan slutgiltigt ställningstagande bör frågan remitteras till medlemsenheterna via styrelsens
faddersystem. Det som ska skickas till enheterna är Tomas Tydéns förslag samt de förslag som
diskuterades vid årsmötet. Vid årsmötet avgjordes inte frågan om medlemskap utan det hänsköts
till årsmötet 2011.

11. Övriga frågor
a) Idé om att Socialstyrelsen borde få ett samlat ansvar för förvaltning av
bedömningsinstrument och evidensbaserade metoder.
Beslut: bordlägga frågan till nästa möte.
b) Webbaserade styrelsemöten
Beslut: den nuvarande mötesformen fungerar tillfredsställande – tre möten om
året och däremellan diskuteras frågar vid behov mailvägen. Ej aktuellt att ta upp
frågan vid kommande möten.
c) Stödfinansiering av FoU-konferensen i Sundsvall
Beslut: Att föreslå medlemmarna i FoU Välfärd att föreningen ska bidra med max
50 000 kr från överskottet från förra årets konferens, till arrangörerna av FoUkonferensen i Sundsvall. Detta under förutsättning att man inte erhåller ansökta
pengar från andra sponsorer. Eftersom det finns årsmötesbeslut på att
överskottet ska gå till finansiering av hemsidan, kommer styrelsen att kontakta
medlemsenheterna i föreningen innan slutgiltigt beslut tas i frågan.
d) Länk till Socialtjänstverktyget på hemsidan
Beslut: att be Märit Malmberg lägga ut en länk till SVT på hemsidan.
e) Utse representant för FoU Välfärd i en särskild arbetsgrupp (inom den nationella
samrådsgruppen) som ska arbeta fram underlag inför den forskningspolitiska
propositionen.
Beslut: att utse fil dr Torbjörn Forkby, FoU Väst i Göteborg, att företräda FoU-Välfärd
i nämnda arbetsgrupp. Ulf återkopplar till Torbjörn.

12. Nästa möte
4 maj kl 9 30 och platsen är som vanligt Socialstyrelsen.

Vid protokollet

Justeras

Anders Arnsvik

Ulf Hyvönen

