Protokoll från styrelsemöte FoU Välfärd 2010-01-28
Närvarande:
Ulf Hyvönen, ordf, UFFE, Umeå kommun
Katarina von Greiff, FoU Nordost, Stockholm
Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland
Margareta Hansson, FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro
Ann-Christine Larsson, Fokus, Kalmar län
Marie Karlsson, SocialCentrum, Region Halland
Anders Arnsvik, FoU Nord-Väst
Mårten Wirén, adj ledamot, Socialstyrelsen
1. Mötet öppnades, Ulf hälsade välkommen och en presentationsrunda genomfördes.
Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om hemsidan. Till mötessekreterare
valdes Margareta Hansson
2. Minnesanteckningarna från förra mötet gicks igenom och läggs till handlingarna.
3. En ansökan om medlemskap i FoU Välfärd från Katrineholms forskningsstation
diskuterades. I diskussionerna framkom att det finns behov av att tydliggöra
kriterierna för ansökan om medlemskap. Är verksamhetsinriktningen eller
huvudmannaskapet avgörande? Vårt syfte är inte att stänga någon ute, vi har öppnat
upp till landstingens FoU då vi bjuder in dem till konferensen men kriterierna för
medlemskap omfattar inte deras verksamhet. Styrelsen utsåg Marie Karlsson och AnnChristine Larsson att ta fram förslag till en ev. revidering, beslut tas på årsmötet.
Angående ansökan från Katrineholm ställer sig styrelsen positiv till medlemskap.
FoU för Närsjukvården, Landstinget Östergötland har också ansökt om medlemskap.
Styrelsen ställer sig positiv men diskussioner fördes även här om kriterierna för
medlemskap. Styrelsen beslutade att avvakta med beslut och invänta översynen av
kriterierna för medlemskap. Ulf kontaktar dem.
4. En skrivelse från nybildade SPARC (Swedish Participatory Action Research
Consortium) diskuterades där man önskade att FoU Välfärd ingår. Vad innebär det för
FoU att vara medlem? Vilka samband finns med SIRA (Swedich Interactive Researvh
Association)? Frågor också om den fackliga förankringen med endast LO! Styrelsen
efterlyste bättre beslutsunderlag och hänskjuter den formella frågan till årsmötet. Ulf
ger återkoppling till dem.
5. Arbetet kring utvecklandet av en ”Plattform för en evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten ” diskuterades. Företrädare för FoU Välfärd hade den 9/12 träffat
Camilla Sköld, SKL för diskussioner om vad FoU Välfärd kan bidra med.
Utifrån detta möte ville Camilla ha ytterligare hjälp med ett underlag för att formulera
strategier om hur FoU-kompetens bl.a. kan bidra i utvecklingen av en lokal
evidensbaserad praktik. Nätverket med FoU-chefer har erbjudit sig att arbeta med
frågan. Styrelsen ser detta som en bra form att föra samtal med SKL och ger gruppen i
uppdrag att arbeta med frågan. Ett utkast av underlaget mailas ut för synpunkter.

6. Styrelsen fick en informativ och utförlig rapport av Jenny Malmsten om planeringen
och upplägget av FoU-konferensen i Malmö den 1-2 september. Konferensen är
förlagd till första veckan i september p.g.a. en annan konferens i Malmö sista veckan i
augusti med mångfaldstema. Det kommer att bli en spännande konferens där man
försöker att hitta nya former för presentationer och mer möjligheter till dialog.
Information om konferensen kommer fortlöpande att finnas på deras hemsida:
www.malmo.se/foumangfald
7. Ulf mailar till styrelsen, information och utvecklingstankar om vår hemsida från Märit
Malmberg

Nästa möte den 5 maj 2010
Tid: 10.00-15.00 Lokal: Socialstyrelsen, Stockholm

Vi anteckningarna/
Margareta Hansson
FoU Välfärd
Regionförbundet Örebro

