Protokoll från styrelsemöte FoU Välfärd 2008-10-23
Närvarande:
Ulf Hyvönen, ordf, UFFE, Umeå kommun
Agneta Bygdell, FoU Norrbotten
Katarina von Greiff, FoU Nordost, Stockholm
Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland
Carina Löfström, FoU i Väst/GR
Margareta Hansson, FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro
Mårten Wirén, adj ledamot, Socialstyrelsen
Thomas Tydén, Dalarnas forskningsråd (angående punkt 4)

1. Mötet öppnades, de nya ledamöterna hälsades välkomna och en presentationsrunda
genomfördes.
2. Till mötessekreterare utsågs Margareta Hansson
3. Dagordningen godkändes med tillägg av en diskussionspunkt om det finns någon särskild
fråga vi vill driva.
4. Nästa års FoU-konferens.
Vi kastade om lite i dagordningen och Thomas Tydén, Dalarnas forskningsråd berättade
inledningsvis om planeringen och förutsättningarna för nästa års konferens som de genomför i
samverkan med FoU Välfärd i Gävleborg och FoU äldre Uppsala län. Konferensen kommer
att ha ett tydligt FoU-fokus med bl.a. FoU-gemensamma frågor om metoder och arbetssätt på
programmet. Styrelsen kunde konstatera att arrangörsgruppen kommit långt i sitt
planeringsarbete och att programmet ser mycket lovande ut.
5. Wigzellska utredningen
FoU Välfärd som inte var någon remissinstans har inte framfört några synpunkter. Det hade
behövts en mer ”demokratisk” process innan som inte hanns med. Däremot var 6-7 FoUenheter remissinstanser. En viss oro har noterats i olika verksamheter och en tveksamhet hur
man skall tolka utredningen. SKL skall nu påverkas att se FoU-miljöerna. Tanken är inte att
bygga nya strukturer utan bygga på det som finns. Enligt utredningen skall pengarna fördelas
mer lokalt. Det finns även andra pengar att söka (FAS som har öronmärkta pengar, EUprojekt är också aktuellt.) De politiskt initierade områdena/projekten kommer alltid att finnas,
det långsiktiga är ändå målet.
Enligt FoU Väst (som var remissinstans) var remissvaren ganska lika. Diskussioner fördes om
evidens och om vad som egentligen avses med socialtjänsten? Utredningen handlar om
socialsekreterare medan man påpekade att även andra yrkeskategorier ingår i socialtjänsten
och hur arbetar man med kunskapsutveckling för dem? Klientperspektivet och det praktiska
arbetet tyckte man det var för lite om. I grunden en positiv utredning som ger möjligheter att
ta vara på. Tidsaspekten: Behandling av remissvar pågår, prop. tidigast våren 2009,
budgetarbete under hösten, besked dec 2009.

6. Årets FoU-konferens – hur blev den?
Det ekonomiska resultatet diskuterades och överskottet 77.488:- går till hemsidearbetet
enligt tidigare beslut
Utvärderingen av årets konferens gicks igenom och innehöll bl.a. råd och tips inför nästa
konferens angående form, kringarrangemang och övrigt.
Årsmötesprotokollet är i dagsläget inte justerat och klart
Diskussioner om hur man på bästa sätt sprider protokollet till deltagare i landstinget och om
vem som kan bli medlem? Det finns inga kriterier men frågan behöver prövas/diskuteras.
Beslutades att när frågan kommer upp tar vi ställning.
7. Hemsidan
Diskussioner om ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift och administration av hemsidan.
Överskottet till konferensen går till FoU Väst och den fortsatta driften av hemsidan. FoU i
Väst återkommer med kalkyl vad som behövs för att driva hemsidan och därefter får vi ta
ställning till hur stor avgiften blir för medlemmarna.
Informatören vid FoU Väst har önskemål om en arbetsgrupp för att ha någon att bolla frågor
med. Ulf tar kontakt med Pia S. för diskussion om utformning av arbetsgruppens uppdrag.
Någon från arbetsgruppen deltar ev. vid nästa styrelsesammanträde. Önskemål om chatmöjligheter på hemsidan framfördes, mer diskussioner om syfte mm. behövs, frågan lämnas
till arbetsgruppen för ev. beslut nästa styrelsemöte. Förslag framfördes också om engelsk text
på hemsidan som beskriver FoU Välfärd, även denna fråga vidarebefordras till arbetsgruppen.
8. Diskussion
Allmänna diskussioner fördes om FoU enheternas framtid, profilområden, frågor vi ”brinner”
för, vilka framgångsfaktorerna är i uppbyggnaden av FoU och vilka faktorer som påverkar
nedläggning av FoU enheter m.m.
Flaggades för HSS09-koferensen i Luleå 1-3 juni 2009, mer information finns på:
www.hss09.se

Nya möten beslutades till 12 februari 2009 och 7 maj 2009
Tid: 10.00-15.00 Lokal: Socialstyrelsen, Stockholm

Margareta Hansson
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