Protokoll från FoU Välfärds styrelsemöte torsdagen den 16 februari 2006
Plats:

Skaraborgssamverkan Socialtjänst (FoU), Skövde

Närvarande:

Per Albinsson
Bengt Eriksson
Bo Lerman
Lisbeth Lindahl
Eva Nyberg
Tyra Olsson
Göran Holst (adjungerad, Blekinge FoU–enhet)
Mårten Wirén (repr. Socialstyrelsen, Blekinge FoU-enhet)

Anmält förhinder:

Gunilla Fahlström
Ulf Hyvönen
Bengt Åkerström

§ 1 Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna.
§ 3 FoU –tidning
Alla informatörer eller motsvarande bland FoU Välfärds medlemmar var via FoU Väst
inbjudna till ett möte den 11 februari för att diskutera idén om att starta en gemensam
FoU- tidning. Tolv FoU enheter, företrädesvis FoU-enheter med egna informatörer,
hade hörsammat inbjudan och uttalat sig positivt vad gäller idén om en FoU–tidning.
Vid mötet den 11 februari deltog
- Per Albinsson, ordf. i styrelsen för FoU Välfärd
- Eva–Lotta Andersson, informatör, ÄldreVäst Sjuhärad
- Eva Crondahl, informatör, Luppen
- Märit Malmberg Nord, informatör, FoU i Väst
Ordföranden rapporterar från mötet där en del frågor av principiell vikt inför utgivning av
en FoU- tidning väcktes. Målgrupp, innehåll, redaktionskommitté, ansvarig utgivare,
finansiering, möjlighet att ansöka om medel, inställning till annonsering och ett
erbjudande från en förläggare om ett gemensamt upplägg där de svarar för delar av
tidningsproduktionen var några av de frågor som togs upp under mötet den 11 februari.
Styrelsen enar sig om vikten av att tidningen blir ett komplement till de tidningar/
nyhetsblad som ges ut av de olika FoU-enheterna och inte mer av samma. Detta skulle
exempelvis kunna göras genom att olika teman och hur man arbetar med dessa på
de olika FoU-enheterna tas upp. Presentationer som skulle kunna innebära ett
synliggörande av FoU- arbetet och vad ett sådant kan innebära.
Styrelsen beslutar arbeta vidare på två parallella spår; ett med förlagssamarbete och ett där
föreningen själv står för hela produktionen.
Informatörer eller motsvarande bland FoU Välfärds medlemmar är inbjudna till en
nätverksträff den 13 – 14 mars där möjligheterna och förutsättningarna för utgivningen av
en FoU tidning ska diskutera vidare. Medarbetare från Gothia förlag är inbjudna till

träffen.
§ 4 Bengt Ericsson, FoU-samordnare vid Skaraborgssamverkan – Socialtjänst (FoU) och
värd för dagen, presenterar i stora drag Skaraborgssamverkans organisation och
verksamhet.
Skaraborgssamverkan bildades 2001. Den har fokus på samverkan inom:
- äldreomsorg
- individ- och familjeomsorg
- funktionshinder och handikapp
- hälso- och sjukvård.
Den ska vidare
- Sprida kunskap om erfarenheter och resultat genom nätverksarbete och
arbetsgrupper.
- Stimulera, stödja och bedriva gemensamma verksamhetsnära utvecklingsutvärderings och utbildningsprojekt inom Socialtjänsten i Skaraborg.
- Vidareutveckla en FoU-miljö inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den
praktiska verksamheten står i förgrunden. FoU innebär i detta sammanhang
Forskning och utveckling.
Man har fyra nätverksledare och i varje kommun finns en kontaktperson.
Bengt berättar bl.a. om de årligen återkommande idébytardagarna då personal inom
äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, kommunal
psykiatri och de som arbetar med funktionshindrade delar med sig av sina erfarenheter.
Inga externa föreläsare medverkar utan dagarna bygger helt på personalens erfarenheter
och kunskaper. Enligt Bengt mycket uppskattade dagar. Vid närmast förestående
idébytardag i mars erbjuds trettiofem seminarier. Du som vill veta mer kan gå
in på www.fouvalfard.org och klicka vidare till Skaraborgssamverkan.
§ 5 Hemsidan.
En redaktionskommitté för hemsidan planeras tillsättas vid nätverksmötet den 13 – 14
mars.
§ 6 Information från Socialstyrelsen.
Mårten Wirén, Socialstyrelsen informerar om att tjugosex FoU-enheter fått stöd för 2006
och 2007. Det kommer att bli en ny ansökningsomgång hösten 2007.
Sedan 1999 har 113 miljoner 650 tusen satsats på FoU äldre. Satsningen kommer att
utvärderas under 2007. Avrapportering ska ske till regeringen under 2008.
Bo Engström, FoU Västmanland och Mats Ekemo, Mälardalens Högskola har fått i
uppdrag att genomföra utvärderingen.
Några medel till IFO- verksamheten eller LSS är inte i sikte.
Vidare informerar MårtenWirén om att ett nationellt anhörigcentrum ska etableras.
§ 7 Konferensen 2007
Vid förra styrelsemötet diskuterades ett samarrangemang med ”Landstingskonferensen” i
Östergötland 2007. För närvarande anser styrelsen det värdefullt att arrangera en ”egen”
konferens också under 2007.
Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att uppdra åt FoU-verksamheten i Stockholm att
arrangera 2007 år konferens.

§ 8 Ronnebykonferensen
Göran Holst och Mårten Wirén berättar att inbjudan till att medverka med seminarier eller
posters under konferensen i september väckt stort gensvar. Glädjande samtidigt som
det inneburit att de varit tvungna att säga nej till anmälningar som kommit in efter
anmälningstidens utgång.
Peter Westlund kommer under konferensen att tala under rubriken ”Betydelsen av FoU –
tillbakablickar och framåtblickar”. Andra föreläsare som kommer att medverka är Tapio
Salonen, Dieter Hoffman och Elisabeth Spjuth. Tapio Salonen kommer att tala under
rubriken ”FoU inom individ- och familj, hur det vuxit fram och hur framtiden ser ut”,
Elisabeth Spjuth under rubriken ”Betydelsen av FoU för socialtjänsten” och Dieter
Hoffman kommer att medverka under rubriken ”Hur vi närmar oss den utsatta människan
i FoU sammanhang”
Inbjudan till konferensen kommer att skickas ut i mars.
§ 9 Övriga frågor
Styrelsen beslutar bjuda in Gigi Isaksson, SKL, till styrelsemötet i maj för en diskussion
om en ev. uppvaktning på departementsnivå vad gäller fortsatt FoU- stöd.
Lisbeth Lindahl berättar att en konferens om hemmaplanslösningar för ungdomar kommer
att anordnas i Göteborg i november. Elisabeth Beijer och Torbjörn Forkby håller i
planeringen.
§ 10 Ordf. tackar för visat intresse och förklara dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tyra Olsson

Per Albinsson
Ordf

