Protokoll från möte i styrelsen för FoU Välfärd 2007-01-17, FoU Stockholm
Närvarande:

Annika Almqvist, Gävle
Gunilla Magnusson, Stockholm
Eva Nyberg, Södertörn

Birgitta Grahn, Växjö
Bo Lerman, Uppsala
Tyra Olsson, Dalarna

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Gunilla
Fahlström
2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Den förda diskussionen om att FoU Välfärds hemsida kan utvecklas istället för en
FoU-tidning ledde till ett möte med nio FoU-företrädare från olika enheter 9 januari
2007. Utifrån minnesanteckningar från det mötet diskuterade och beslutade styrelsen
att:
a) Målgruppen utgörs av:
- Medarbetare på FoU-enheterna
- Praktiker/yrkesverksamma/personal inom de verksamheter som vi vänder oss till
- Statliga myndigheter
- Intresseorganisationer
b) Innehåll & funktioner
kan utvecklas genom tex gästkrönikörer/veckans gästtyckare/ månadens FoU-enhet,
teman med mera. Nyheter bör finnas på första sidan tillsammans med
kalendarium/kurser & konferenser och någon typ av ”anslagstavla” där man kan söka
kontakt/information. Sökmotorns kapacitet bör uppmärksammas. Sverigekartan är
omtyckt, länktips viktiga och FoU-arbeten bör finnas med i mycket större volymer än
idag.
c) Ämnesområden på förstasidan
Efter diskussion föreslås följande ämnen som möjliga att starta med. Publikationer,
projekt, aktiviteter bör kunna inordnas i ett eller flera.
- Individ och familj
- Äldre
- Funktionshinder och handikapp
- Ledarskap och organisation
- Prevention och folkhälsa
- Integration och migration
- Arbete och försörjning
- Närsjukvård och psykiatri eller ngt bättre med anknytning till hälso- och sjukvård.
d) Ekonomi
Att arbeta om nuvarande hemsidan, som administreras av FoUVäst, beräknas kosta 6070 000 kronor. Att förvalta hemsidan beräknas kosta 60 000 per år. FoU-enheterna
betalade 2004 in några tusen kronor per enhet och dessa medel har räckt fram till nu.
Styrelsen beslutar att sända en framställan till Socialstyrelsen och SKL om medel för att
utveckla och kontinuerligt driva intresseföreningen FoU välfärds hemsida. Efter detta kan
en beräkning göras över hur mycket pengar som enheterna själva behöver bidra med.
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e) Den föreslagna arbetsgruppen bestående av Tyra Olsson, Dalarna, Gunilla
Magnusson, Stockholm, Lotta Liliedal, Äldrecentrum, och Märit Malmberg, FoUVäst
samt Bo Lerman, Uppsala, fortsätter detta viktiga arbete.
4. Kontakten med SKL och dess FoU-verksamhet är viktig att diskutera och utveckla.
Till nästa möte inbjuds Kristina Jennbert, som sysslar med äldrefrågor, och gärna en
kollega från IFO-sidan.
5. En ansökan om medlemskap i föreningen inkom från en utvecklingsledare vid
socialförvaltningen i en kommun. Ansökan avslogs då det inte rör sig om en fristående
FoU-enhet, utan en kommun, men föreningens aktiviteter i form av konferenser,
hemsida mm står ju till förfogande.
6. FoU välfärds årliga konferens går av stapeln i augusti i Stockholm, närmare bestämt i
Globen. Under perioden mars-maj kommer förfrågningar om medverkan, definitivt
program och anmälan ut. Fyra storföreläsningar planeras och totalt närmare 40
seminarier. Ett antal samarbetspartners finns och bidrag har erhållits från
Socialstyrelsen och SKL. Ett stort arbete görs av arrangörerna, Stockholms alla FoUenheter och särskilt Gunilla Magnussom som skickligt förhandlar för FoU-s bästa. 220
deltagare ryms och hotellrum har reserverats till ett förmånligare pris än eljest på
Globen-området. Mer information kommer på hemsidan.
7. Kurs i utvärdering, 10p, arrangeras av X-Fokus (Gävleborg). Styrelsens tackar för
informationen som kan ha ett brett intresse då utvärderingen är en angelägen fråga för
FoU såväl som för hela socialtjänsten. Kursen, som börjar nu och löper över ett år, har
lockat deltagare från hela socialtjänsten. Mer information finns på X-Fokus hemsida.
8. FoU i osäkerhet och omvandling. Stockholms stads FoU-enhet, som funnits i 25 år, får
rejält ändrade förutsättningar. Från att ha haft en basbudget går man mot konkurrensutsättning och total självförsörjning inom nya organisatoriska förvaltningsramar, en
situation som känns mycket osäker och dyster. Blekinge FoU-enhet lades nyligen ner
efter mångårig verksamhet. Styrelsen vill gärna att frågan om FoU behövs och av vem
debatteras offentligt och beslutar att försöka undersöka möjligheten att skriva en
debattartikel.
9. Nästa möte sker på FoU Södertörn torsdag 29 mars!

Vid tangenterna,
Gunilla Fahlström

2

