Styrelsemötet 29 oktober 2010 Socialstyrelsens lokal Storken
Närvarande:
Ulf Hyvönen (UH), UFFE Umeå
Peter Anderberg (PA), Kompetenscentrum Blekinge
Anders Arnsvik (AA), FoU Nord-Väst
Lena Chirico (LC), Regionförbundet Uppsala län
Birgit Häger (BH), .FoU Välfärd Värmland
Catharina Höijer (CH), FoU Jämt
Marie Karlsson (MK), SocialCentrum, Region Halland
Adj.: Martin Börjesson (MB), FoU Välfärds representant
i nationella Samrådsgruppen för utvecklandet av
plattformen för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Anmält förhinder:
Ann-Christine Larsson(ACL) Fokus Kalmar län
Val av sekreterare
Catharina Höijer utsågs som sekreterare
Kort presentationsrunda
Eftersom det var första styrelsemötet efter årsmötet och tre ledamöter var nya gjordes en kort
presentationsrunda.
Uppföljning av åtgärder från senaste styrelsemötet
Frågan om FoU Välfärd skulle ska medlemskap i SPARC togs upp på årsmötet enligt plan. Årsmötet
beslutade att avslå förslaget.
Idén att representant från FoU Välfärds styrelse skulle medverka på Föreningen Sveriges Socialchefer
(FSS) årliga konferens hösten 2010 och presentera föreningen genomfördes. Dessvärre i betydligt mindre
omfattning än planerat. Till nästa års konferens som hålls i Gävle är styrelsens idé att kontakta FoU
Gävleborg och uppmana dem att samverka i arrangemanget. Ordförande UH fick i uppdrag att kontakta
FSS och ordförande Lotta Persson för att söka samverkan på nationell nivå.
Summering av årets FoU konferens
Några synpunkter som framkommit från FoU konferensen är att det var ett bra och väl genomfört
arrangemang. Några förbättringsområden som kommande arrangörer bör fundera över är hur syftet med
samverkan med landstinget kan tydliggöras både i innehåll och form samt att det ska finnas utrymme för
samtal och mötesplatser. Styrelsen kommer att kommunicera till nästa års arrangör att ge föreläsarna ett
tydligt uppdrag att fokusera,
• Arbetssätt – metod före resultat
• Presentationsformer som möjliggör dialog och interaktion
• Samverkan och gränsöverskridande mellan huvudmännen
Till nästa styrelse möte inbjuds representant från FoU Västernorrland, som är arrangör för FoU Välfärd
2011.
Ansökan om medlemskap från CKS i Norrköping
Styrelsens beslut är att CKS hälsas välkommen till intresseföreningen FoU Välfärd.
Förslaget till ändringar i stadgarna vad gäller medlemskap
Frågan om att ändra formuleringen i stadgarna om vem som kan söka medlemskap i intresseföreningen
FoU Välfärd återremitterades från årsmötet till styrelsen.

Den nuvarande formuleringen är ”Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdsområdet som inte
har universitet eller högskola som sin huvudsakliga huvudman.”
Styrelsen diskuterade olika alternativa formuleringar och konstaterade att frågan behöver diskuteras vidare
innan något slutgiltigt förslag kan lämnas till årsmötet 2011.
Som stöd för sin hantering av ansökningar om medlemskap fram till årsmötet, enades styrelsen om en
preliminär formulering enligt följande, Medlemskap kan tecknas av FoU-miljö inom välfärdområdet, vars
verksamhet riktar sig till kommunernas socialtjänst och/eller områdena i dess gränsland och vars arbete syftar till forskning
och utveckling. Alla ansökningar om medlemskap ställs till ordförande och prövas individuellt av styrelsen.
Diskussionspunkt.  Om hur kommunikation mellan styrelsen och medlemmar kan
förbättras
I utvecklingsarbetet med hemsidan finns en idé om att lägga till en chattfunktion. Denna skulle enligt
uppgift kosta uppemot 50 000 kr i startavgift och därefter en årlig avgift. Styrelsen tog inga beslut i frågan
utan kommer att återuppta diskussionen vid nästa möte.
Efter diskussion utvecklades ett förslag att varje ledamot i styrelsen utses som fadder för övriga
medlemmar. På det sättet skapas ett nätverk mellan medlemmarna och ledamöterna får mera stöd i olika
frågor som rör oss alla. Några FoU miljöer ingår redan i väl fungerande nätverk andra saknar dessa
kontakter. UH och CH tar fram ett förslag på fördelning och presenterar för styrelsen.
Rapport från första mötet i den nationella samrådgruppen kring plattformsarbetet
Ett första möte har genomförts i den Nationella Samrådsgruppen vars syfte är att utveckla
överenskommelser om samordnade och långsiktiga överenskommelser i socialtjänsten. Martin Börjesson
(MB) som utsetts som FoU Välfärds representant i Samrådsgruppen återkopplade till styrelsen.
Samrådsgruppens första möte hade främst handlat om att lära känna och ordna formerna för det fortsatta
arbetet. Nästa möte i gruppen är den 15 december. Till det mötet ska ett utkast till överenskommelser
diskuteras. Styrelsen i FoU välfärd kommer att få inblick och ges möjlighet att ge synpunkter på utkastet.
Utkastet kommuniceras från MB till UH som vidareförmedlar till övriga ledamöter i styrelsen. Dessa har
då möjlighet att kommunicera detta vidare till sina respektive nätverk. UH kommer sedan att sammanställa
synpunkterna och förmedla till MB.
MB lyfte också frågan om möjligheter för FoU Välfärd att göra inspel till Samrådsgruppen. Vilket kan vara
viktigt eftersom det är oklart vilken roll FoU miljöerna kommer att spela i plattformsarbetet regionalt och
nationellt. Vilket i sin beror på att samarbetet mellan huvudmännen och lokala/regionala FoU miljöer ser
olika ut runt om i landet.
Övriga frågor bordlades till nästa möte
• Idé om att Socialstyrelsen borde få ett samlat ansvar för förvaltning av bedömningsinstrument
och evidensbaserade metoder, anmäld av Lena Chirico.
• Inbjudan från FORSA att medverka med papers och andra bidrag från FoU miljöerna
• Möjligt att ha webbaserade möten?
Kommande möten
Styrelsen träffas nästa gång 2011,
• 10 februari, kl 10.00 – 15.00
• 4 maj. Kl 10.00 – 15.00
FoU Välfärds årliga konferens sker sista veckan i augusti 2011
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