Protokoll fört vid Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 15 juni 2017

Cecilia Bokenstrand valdes till mötesordförande.
1. Dagordningen godkändes
2. Årskonferens 2017 lägesrapport, inkl. årsmöte
Åsa rapporterade från samtal med ansvarig för konferensen i Helsingborg, Anna-Karin
Bergman, som i sin tur rapporterar att det är få anmälda och sannolikt behöver de göra
en del förändringar i organisationen av konferensen. De hade räknat med minst 80
anmälda men i dagsläget är knappt 40 anmälda. De vädjar nu till oss alla att sprida
information i våra led.
Planering inför Årsmöte
Åsa stämmer av med Susanne och erbjuder henne hjälp med verksamhetsberättelsen,
kallelsen som ska skickas till Märit för publicering på hemsidan.
Cecilia redogjorde för den ekonomiska sammanställningen, bifogas.
3. Årskonferens 2018 lägesrapport
FoU Sörmland har anmält sitt intresse att arrangera 2018 års FoU Välfärds konferens i
Eskilstuna. Formellt beslut tas av Årsmötet, de är idag den enda kandidaten till att
arrangera.
4. Diskussion om definition av FoU Välfärds konferenser.
Justerat förslag bifogas och beslut i enlighet med detta föreslås till Årsmötet.
5. Systematisk uppföljning, diskussion med Daniel Örnberg på länk från FoU
Välfärd, Västerbotten, om SKL’s arbete, se bifogad fil.
Beslut: Att 2018 års Dialogmöte ska ha temat Systematisk uppföljning och möjliga
dialoganförare är Daniel Örnberg, Cornelia Björk och Elisabeth Lauritsen, som
tillfrågas intresserade.
6. Aktuell information från SKL mailades denna gång från Anna Lilja Qvarlander:
-

FORTEs hearing om det tio-åriga forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning
(inklusive forskarskolor) kommer troligen att äga rum 3 eller 4 oktober. Jag kommer skicka
inbjudan till styrelsen och så ni hjälpa till att sprida vidare till övriga FoU-enheter.

NSK-S kommer efter sommaren lägga ut ett uppdrag (gärna på en FoU-enhet) om en
Inventering av den kommunala socialtjänstens behov av kunskapsstöd, verksamma
arbetssätt och stöd till uppföljning av resultat. Mats Eriksson sitter med i den grupp som
ska ta fram en uppdragsbeskrivning för uppdraget.

-

Läsa gärna Kunskapsstödstutredningens betänkande
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou201748/ Kunskapsbaserad och jämlik vård- förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård. Berör landstingen men kommer att påverka kommunernas strukturer för
kunskapsutveckling också.

-

-

-

1/9 kommer NSK-S, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer och
SKL:s socialchefsnätverk ha ett gemensamt möte i Stockholm om hur man kan arbeta
effektivt mellan olika nätverk på länsnivå och hur SKL kan stötta den utveckling.
Eftersom ni har plats i NSK-S så hoppas vi att era representanter kommer till denna
träff och kan återföra
SBU kommer via nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer att gå ut med
en inbjudan till en uppstart av ett nätverk för att arbeta med systematiska översikter
inom socialtjänsten. Mötet kommer att äga rum den 12/10 i Stockholm. Så kolla med
era RSS-are på hemmaplan om erat ”län” ska vara med.
Tankar om regionalt utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd. 20 kommuner är
involverade men nu utan koppling till RSS. För mer detaljerad information kontakta
Stina Björk, stina.björk@skl.se

7. Positionspappret
Åsa meddelade att arbetsgruppen träffas i nästa vecka och förslag ska presenteras för
beslut på Årsmötet.

Protokoll fört av Åsa Hedberg Rundgren

