Protokoll styrelsemöte den 20 december 2011
Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman,
Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten
Förhinder: Catharina Höijer
§ 1 Mötets öppnande
Jenny Malmsten öppnade mötet.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen lägger protokollet från den 20 oktober 2011 till handlingarna med noteringen att
det i föregående mötesprotokoll finns en felräkning, intäkterna 4 000 kronor x 31
medlemmar blir 124 000 kronor, inte 164 000.
Antecknas att protokollen med de underlag som skickats ut i samband med kallelsen
publiceras elektroniskt på FoU Välfärds webbplats och att de dessutom förvaras i
pappersformat hos Jenny Malmsten. Styrelsen uppdrar åt Jenny att undersöka var tidigare
protokoll finns så att dessa kan samlas på ett ställe.
§ 3 Välfärdskonferens 2012
FoU-verksamheterna i Västmanlands, Örebro och Sörmlands län har tackat nej till att stå
som värd för konferensen år 2012. Då träder ”Plan B” in vilket innebär att styrelsen
anordnar konferensen.
Plats: Hasseludden Yasuragi, Stockholm
Datum: 29 – 30 augusti 2012
Styrelsen gör en första planering och ansvarsfördelning utifrån den struktur som FoU
Västernorrland tog fram vid konferensen 2011. Ansvarsfördelningen innebär följande:
1 Föreläsningar Ansvarig: Elisabeth Beijer Arbetsgrupp: Alla i styrelsen OBS! Skicka
förslag på föreläsare och programpunkter till Elisabeth!
2 Information Ansvarig: Jenny Malmsten Arbetsgrupp: Märit Malmberg Nord
3 Konferensanläggning och mat Ansvarig: Madeleine Blusi
4 Anmälan, deltagarhantering och fakturering gentemot konferensdeltagare och
anläggning Ansvarig: Lena Chirico Arbetsgrupp: Medarbetare vid FoU Uppsala
5 Teknik Ansvarig: Lisbeth Eriksson Arbetsgrupp: Madeleine Blusi samt eventuellt fler
personer efter förfrågan till FoU-verksamheter i Stockholm
6 Genomförande Ansvarig: Lisbeth Eriksson Arbetsgrupp: Madeleine Blusi OBS! Skicka
frågor om sådant som bör undersökas till Lisbeth!
7 Sponsorer och budget Ansvarig: Carina Forsman Björkman Arbetsgrupp: Madeleine
Blusi
8 Utvärdering Ansvarig: Madeleine Blusi Arbetsgrupp: Medarbetare vid FoU
Västernorrland
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Några tankar om inriktning för konferensen:
Ett upplägg som är möjligt att genomföra utifrån att det är styrelsen som håller i arbetet.
Våga göra något annat.
Angelägna gemensamma frågor som FoU-verksamheterna brottas med, och där FoU
Välfärd kan spela en roll.
Utrymme för diskussioner, årsmötet används framför allt för beslut.
Målgruppen densamma som tidigare dvs den som beskrivs på webbplatsen för
föreningen.
Styrelsen synliggörs, inleder och håller samman dagarna.
Stor lokal med sittning i öar, inte seminarier. Alla tar del av samma föreläsningar som
följs av samtal runt borden.
SMS-frågor?
Förenkla den praktiska hanteringen, till exempel inga mappar, namnbrickor, bokbord eller
utställningar (såvida det inte är sponsorer som kan betala för det).
Deltagaravgifterna och medel från eventuella sponsorer ska täcka konferensen,
inriktningen är att årsavgifterna inte ska ianspråktas.
§ 4 Ekonomisk rapport
Märit Malmberg Nord från FoU i Väst/GR har sammanställt det ekonomiska läget för
föreningen i en rapport daterad den 8 december 2011 (se bilaga 1). Saldo per den 30
november 2011 är + 116 238 kronor. Med en årsavgift om 4 000 kronor och kostnader för
arbetet med webbplatsen beräknas det i augusti 2012 finnas ett överskott på + 35 438
kronor. Fakturering av årsavgifter kan ske omgående.
§ 5 Utveckling av webbplatsen för FoU Välfärd
Märit Malmberg Nord redogör för ett förslag till utveckling av webbsidan för en större
möjlighet till interaktivitet med medlemmarna och ett synliggörande av FoU Välfärd som
aktiv samhällsaktör. Ett underlag har skickats ut och bifogas protokollet (se bilaga 2).
Arbetet kan sättas igång redan i januari 2012.
Styrelsen ger Märit Malmberg Nord i uppdrag att påbörja projektet med utveckling av
webbplatsen i enlighet med planen.
Diskuteras hur styrelsens interna kommunikation kan underlättas. Webbplatsen är inte rätt
forum för detta. Styrelsen beslutar att pröva en diskussion om konferensplaneringen via
Facebook. Madeleine Blusi startar med att skicka ut sitt Facebooknamn och att bjuda in
via de namn/konton som var och en i styrelsen meddelar henne.
.
§ 6 Välfärdskonferens 2013
FoU i Väst/GR har anmält sitt intresse av att arrangera 2013 års konferens. Styrelsen ser
positivt på detta och om inga andra FoU-verksamheter anmäler intresse kommer styrelsen
att föreslå årsmötet att FoU i Väst/GR anordnar välfärdskonferensen 2013.
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§ 7 Samrådsgruppen för plattformsarbetet
Jenny Malmsten ersatte Martin Börjeson vid samrådsgruppens möte den 30 november
2011 och lämnar en redogörelse vid dagens styrelsemöte. Protokollet är ännu inte klart
men skickas till styrelsen snarast möjligt. Diskuteras om kopplingen till styrelsen i detta
uppdrag kan stärkas på något sätt, en idé är att Martin Börjeson adjungeras till styrelsen.
Styrelsen beslutar att bjuda in Martin Börjeson till nästa styrelsemöte. Att eventuellt
adjungera personer i olika frågor bör tas upp vid årsmötet.
§ 8 Arbetsgruppen kring forskningspolitisk proposition
Torbjörn Forkby har avrapporterat sitt arbete i arbetsgruppen (se bilaga 3). Det finns ett
längre diskussionsunderlag tillgängligt hos Torbjörn Forkby. Uppdraget är härmed
slutfört och styrelsen tackar Torbjörn Forkby för ett väl utfört arbete.
§ 9 FoU Välfärds stadgar
Vid föregående möte beslutades att styrelsen skulle påbörja en översyn av stadgarna.
Styrelsen konstaterar att det blir svårt att hinna genomföra detta på ett bra under våren,
istället föreslås att frågan om att initiera en stadgeöversyn lyfts vid årsmötet.
§ 10 Äldreåret 2012
Nätverket för informatörer/kommunikatörer vid FoU-verksamheter har uppmärksammat
att 2012 är utsett till äldreår. Syftet med ett äldreår är att gynna äldrefrågor i Europa.
Styrelsen antecknar denna information.
§ 11 ”Fadder”
Den tidigare styrelsen hade i syfte att flagga för väsentliga frågor och att kunna stämma
av frågor delat in landets olika FoU-verksamheter sinsemellan i ett slags ”fadder”- eller
kontaktmannaskap. Styrelsen anser att denna kontakt borde kunna förbättras i och med en
bättre webbsida och kommer därför inte att fortsätta med faddermodellen.
§ 12 Mötesdagar våren 2012
15 februari, 27 april och 13 juni
§ 13 Övriga frågor
13 a ”Socionomer utan gränser”
Det har kommit en fråga från föreningen ”Socionomer utan gränser” om någon person
från FoU-verksamheterna kan medverka i deras styrelse. Frågan kan tas upp via
webbplatsen för FoU Välfärd så snart den nya sidan har utvecklats.
13 b FoU-verksamheter som inte är medlemmar
Det finns FoU-verksamheter som inte är medlemmar i FoU Välfärd. Vi känner till FoU
Västernorrland. Finns det fler? Vi ska uppvakta de verksamheter som inte är medlemmar.
13 c Kontakt med SKL
SKL kunde inte bistå med rumsfrågan, dock är styrelsen fortsatt intresserad av
kontinuerliga samtal med SKL. Jenny Malmsten kommer att kontakta SKL och får i
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uppdrag att tillsammans med Elisabeth Beijer inleda samtal i anslutning till ett
styrelsemöte.
Protokollet skrevs av Elisabeth Beijer
Justerat av Jenny Malmsten
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Bilaga 1

Till styrelsen för FoU Välfärd

Ekonomisk rapport avseende FoU Välfärds webbplats, december 2011
Saldo per den 30 november 2011

+116 238 kr

Förväntade intäkter*
Medlemsavgift hösten 2011 – våren 2012
(31x4000 kr)

+124 000 kr

Förväntade kostnader
Webbredaktör
Underhållsavtal, webbhotell, sökmotor
Kostnad infonätverk, medverkan styrelsemöte
Administration
Utvecklingsprojekt www.fouvalfard.se**

- 95 000 kr
- 10 000 kr
- 15 000 kr
- 15 000 kr
- 69 800 kr

Förväntat saldo

+ 35 438 kr

* Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften med 1000 kr, till 4000 kr per FoU-enhet,
för att medlen skulle räcka både till att driva och utveckla webbplatsen samt täcka ett
befarat underskott från årets FoU-konferens i Sundsvall. Men nu vet vi att det inte
uppstod något underskott.
** Se särskilt underlag

Märit Malmberg Nord
Webbansvarig, www.fouvalfard.se
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Bilaga 2

Till styrelsen för FoU Välfärd

Utveckling av FoU Välfärds webbplats
Vid föreningens årsmöte i Sundsvall den 25 augusti 2011 presenterade undertecknad ett
utvecklingsförslag för att göra www.fouvalfard.se mer interaktiv. Årsmötet beslutade att ge
undertecknad i uppdrag att genomföra förslaget i samverkan med det nybildade nätverket för
informatörer och kommunikatörer som finns sedan i våras.
De bärande tankarna i förslaget är följande:
Behov/nytta
På en virtuell mötesplats på internet kan FoU-medarbetare runtom i landet hitta likasinnade.
Kanske vill man ventilera en projektidé, hitta samarbetspartners, få reda på vad andra har
gjort/planerar att göra kring en viss fråga och på så sätt ökar FoU-miljöernas möjligheter att
arbeta komplementärt.
Ett webbaserat diskussions- och debattforum kan användas för snabb och smidig
kommunikations om frågor av vikt för FoU-enheterna och deras omvärld. Ett sådant forum
kan om man så vill ses som en förlängning av den årliga FoU-konferensen, där
diskussionerna kan fortgå långt efter det att konferensdeltagarna rest hem. Diskussionerna
avgränsas på det sättet inte heller till att endast omfatta konferensdeltagarna.
FoU-miljöerna och FoU Välfärd behöver marknadsföra och profilera sig gentemot
ägare/uppdragsgivare men också gentemot regionala och nationella aktörer.
Diskussionsforum och bloggar kan vara ett led i detta.
Kanske finns det också ett behov av ökad kommunikation mellan föreningens styrelse och
dess medlemmar som kan tillgodoses på det här sättet.
Målgrupper
Kommunikation på www.fouvalfard.se kan tänkas ske mellan olika målgrupper:
‐ Mellan FoU Välfärds styrelse och medlemmarna
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‐ Mellan FoU-medarbetare

‐ Mellan FoU-medarbetare/Föreningen FoU Välfärd och verksamhetsföreträdare inom
kommuner, landsting, ideella organisationer, nationella aktörer som SKL och
Socialstyrelsen, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer med flera.
En kommunikationslösning
Förslaget är att skapa ett interaktivt forum för debatt, diskussion, kommunikation och blogg
på www.fouvalfard.se. Detta forum ska erbjuda möjlighet att starta en diskussion i ett ämne
och kommentera det någon annan skrivit samt innehålla en bloggfunktion där enskilda
skribenter/grupper av skribenter/föreningens styrelse/inbjudna aktörer kan profileras.
Interaktion med sociala medier som Facebook ingår.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Engångskostnaden för att skapa en kommunikationslösning enligt ovan är 69 800 kronor. I
detta belopp ingår en uppgradering av det webbpubliceringsverktyg som www.fouvalfard.se
skapas i.
Den tid som webbansvarig behöver ägna åt utvecklingsprojektet samt underhåll av blogg
med mera beräknas rymmas inom ordinarie ram.
Nätverket för informatörer och kommunikatörer i FoU-miljö
Förslaget har diskuterats i nätverket för informatörer och kommunikatörer och denna
gruppering har uttalat att man gärna utgör bollplank i utvecklingsarbetet.
Förslag till beslut
Undertecknad får i uppdrag att påbörja projektet.

Märit Malmberg Nord
Webbansvarig, www.fouvalfard.se
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Bilaga 3

En nationell strategi för forskning för och om
evidensbaserad praktik för socialtjänstens målgrupper –
förslag till forsknings- och innovationspropositionen
I den gällande nationella överenskommelsen om en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten
ingår ett uppdrag att identifiera en nationell strategi för forskning inom området. Redan i
Wigzells utredning ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” (SOU
2008:18) påtalas behovet av en forskningsstrategi för att förstärka och komplettera den
nationella överenskommelsen som utredningen föreslår. Härmed lämnar vi, representanter från
departement och myndigheter, huvudmän, idéburna organisationer, Universitet/Högskola samt
FoU-miljöer i samrådsgruppen för den nationella överenskommelsen, de förslag vi menar borde
prioriteras.
Utmaningar: De många olika mänskliga svårigheter som kännetecknar socialtjänstens
målgrupper, under kortare eller längre tid av livsförloppet, tar idag en betydande del av de
offentliga medlen i anspråk. Verksamhetsfältets framtida utformning, dimensionering och
arbetsformer är beroende av demografisk utveckling, teknologiska innovationer samt
målgruppernas förväntningar och samhällets ambitioner. De stora kunskapsbrister som råder
idag påverkar verksamheternas kvalitet och resultat, med risk för oacceptabla etiska,
rättsäkerhetsmässiga och samhällsekonomiska konsekvenser. Forskning inom området bör
därför prioriteras i den kommande propositionen.

Vårt förslag
Framgångsrik utveckling förutsätter mer praktik- och policyrelevant forskning kring a) faktorer
bakom problems uppkomst och upprätthållande på individ, grupp och samhällsnivå, b) metoder
för att systematiskt identifiera och bedöma problemen samt c) effektiva individuella,
grupporienterade och strukturinriktade metoder för att förebygga och avhjälpa problemen.
Parallellt måste mer forskning nyttiggöras i praktisk verksamhet och i policy, ledning och
styrning. Det förutsätter att nödvändig professionell kompetens för socialtjänstens olika
uppgifter identifieras och att rätt strategi för lärande och utveckling bland professionella, för
hela verksamheter inkl. deras ledning/styrning och mellan samverkande samhällsaktörer
utvecklas för socialtjänstens olika målgrupper. För att bidra till denna utveckling föreslås ett
samordnat tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på praktik- och policynära forskning
av högsta kvalité och på forskning om hur forskning kan nyttiggöras, särskilt genom en
förbättrad infrastruktur för kunskapsutveckling samt strategier för förbättring. För att lyckas
krävs ett tätt, ömsesidigt och långsiktigt samarbete, mellan myndigheter, universitet/högskola,
FoU-miljöer, idéburna organisationer samt huvudmän och utförare, med fokus på lärande och
kontinuerlig utveckling.

Ett tvärvetenskapligt program för praktik- och policynära forskning av
högsta kvalité
1. 6-åriga programstöd med inriktning på evidensbaserad praktik för socialtjänstens
målgrupper
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2. Postdoktorala tjänster utlyses under 3+3 år. Tjänsterna har sin bas vid akademisk institution,
men arbetstiden delas mellan forskning och systematisk verksamhetsutveckling.
Vetenskaplig meritering och förmåga till högkvalitativt utvecklingsarbete i praktiken
värdesätts vid tillsättning.
3. Stöd till långsiktigt utbyte med internationell spjutspetsforskning inom området i form av
medel för gästforskare/gästprofessorer att komma till Sverige och för svenska forskare att
åka ut
4. Forskarskolor för forskning för och om EBP.
5. Kompletterande medel för specifika forskningsprojekt utlyses, lämpligen efter 3 år i
programmet utifrån dialoger mellan alla aktiva aktörer bakom denna forskningsstrategi.

Forskning kring nyttiggörande genom bättre infrastruktur och
förbättringsmetodik
1. Forskning behövs kring två områden, a) adekvata uppföljningssystem och b) metoder för
kontinuerlig förbättring hos professionella samt inom och mellan verksamheter. Kunskapen
behöver utvecklas om adekvata metoder för att bedöma kvalitet och resultat och strategier
för att stödja kontinuerligt lärande och förbättring bland professionella och för hela
verksamheter och samverkanssystem. Uppföljningssystemen bör utvecklas för att samtidigt
kunna ge underlag för att bedriva forskning och metodutveckling.
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