Protokoll från FoU Välfärds styrelsemöte Onsdagen den 30 november 2005
Plats:

FoU Södertörn, Tullinge

Närvarande:

Per Albinsson
Gunilla Fahlström
Ulf Hyvönen
Bo Lerman
Tyra Olsson
Eva Nyberg
Bengt Ericsson
Mårten Wirén (repr. Socialstyrelsen, FoU Blekinge)
Torbjörn Carlsson, Dalarnas Forskningsråd (§ 7)

Anmält förhinder:

Bengt Åkerström
Lisbeth Lindahl

§1

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§3

Ansökan om stöd till konferensen i Ronneby 2006
Mårten Wirén informerar att ansökan från föreningen om 150 tkr inkommit och att
delar av det sökta beloppet finns tillgängligt. Ett förbehåll är att tre deltagare från Socialstyrelsen kan närvara på konferensen utan att de debiteras någon kursavgift. Styrelsen hade inget att erinra i denna fråga. Om Socialstyrelsen bidrar med ekonomiskt
stöd till konferensen kan medlen gå direkt till FoU Blekinge och därmed lösa frågan.

§4

Ansökan om stimulansmedel för etablering av regionala FoU-centra inom äldreområdet
Mårten Wirén, Socialstyrelsen informerar att 28 ansökningar inkommit. 8 av dem är
FoU centra som nybildas. Någon söker planeringsstöd för att knyta ihop en centrumbildning under 2006. De verksamheter som redan är etablerade önskar utveckla sina
verksamheter ytterligare. Den 13 december 2005 fattas beslut hos Socialstyrelsen.
En diskussion följde i styrelsen om att det inte längre finns några stimulansmedel inom
Individ- och familjeomsorg eller inom området Funktionshinder och handikapp. Det
gjordes en stor satsning tidigare inom ramen för ”KUBAS” men vad händer framöver.
Frågan ställdes i styrelsen om vi bör agera på något sätt. Vi bör diskutera frågan med
SKL, eventuellt bjuds någon person därifrån in till nästa styrelsemöte. Vi bör även
”lobba” på departementsnivå.
Beslut:
Att styrelsen diskuterar frågan vid nästa styrelsemöte och att vi funderar på innehållet
vid en eventuell uppvaktning hos departement och/eller Socialstyrelse.
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§5

En ansökan om medlemskap i föreningen har inkommit till styrelsen från FoU-enheten
IKU i Karlstad (se bilaga).
Beslut:
Att IKU kan vara medlem.

§6

Konferensen i Ronneby 2006
Mårten Wirén informerar och delar ut en inbjudan om ”Call for abstracts”. Arbetsnamnet på konferensen är ”Att göra det bra” och datum är 6 och 7 september 2006.
Plats: Ronneby brunn, Ronneby.
Per informerar om ett mail från Lisbeth Lindahl som önskar ett tema om utvärderingar
på konferensen, en diskussion på meta-nivå kring företeelsen som sådan, hur vi arbetar
på andra FoU-enheter.
Mårten informerar om upplägget av konferensen i stora drag bl.a. att Årsmötet förläggs så att det inte råder någon tvekan att alla medlemmar kan närvara.
Under dag 1 planeras föreläsare som Peter Westlund - inledning, Tapio Salonen - IFO,
Elisabeth Spjuth - Äldre, Dieter Hoffman - etik, Alain Topor – Psykiatri
Under dag 2 ligger parallella seminarier. Dieter följer och avslutar konferensen.
Styrelsen skickar med några önskemål som att handikappområdet exempelvis behöver
vara med och att ha ett särskilt utvärderingstema under dag 2.
En fråga som Mårten har med sig från Blekinge är om det finns några invändningar
mot att ha sponsorer till konferensen. Styrelsen hade inga invändningar mot detta.
Vidare diskuterades frågan om inte föreningen bör ha en princip att inte använda hotell
och konferensanläggningar som har TV-kanaler med pornografiska filmer.
Det blir allt vanligare att hotellkedjor marknadsför sig som porrfria hotell enligt
ROKS (Riksföreningen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) rekommendationer.
Beslut:
Att styrelsen yttrar sin principiella åsikt att föreningen i största möjliga utsträckning
bokar porrfria hotell enligt föreningen ROKS rekommendationer.

§7

Övriga frågor
- Skall FoU Välfärd satsa på en egen FoU-tidning?
Det finns särskilt anställda journalister på ett antal av våra FoU-enheter. Frågan är om
dessa skulle kunna samlas och diskutera möjligheten att producera en egen tidning.
Under den diskussion som följde diskuterades bland annat:
Ej någon ”glassig” tidning, enkel, förslagsvis ej mer än 16 sidor, styrkan med ett
”FoU-Sverige”, bra med ett journalistiskt innehåll som komplement till hemsidan, vi
kan skriva om aktiva nätverk och arbetsgrupper i landet, det kan leda till en nationell
redaktion, FoU-enheterna sprider den inom sitt geografiska område
Beslut:
Styrelsen ställer sig positiv till att ett sådant initiativ tas. Per initierar en arbetsgrupp
genom FoU i Väst. Arbetsgruppen återkommer med rapport till styrelsen.
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- Kommande datum för styrelsen:
Torsdagen den 16 februari kl: 10.30 – 15.00 i Skövde
Måndagen den 15 maj kl: 10.00 – 15.00 i Uppsala
- Om landstingskonferensen i Skåne:
Det fanns inte så många deltagare från socialtjänsten. Ett förslag är om inte man
skulle kunna dela konferenserna vartannat år när landstingen står som arrangör och
när vi arrangerar.
Ett annat förslag är att vi skulle kunna arrangera en av dagarna gemensamt d.v.s. vi
har förslagsvis dag 1 själva, dag två kommuner och landsting gemensamt och dag 3
för landstingen.
Beslut:
Tyra tar kontakt med nästa arrangör för landstingskonferensen i Östergötland och
diskuterar det andra förslaget. Tyra kontaktar därefter Per.
- Hemsidan:
Hemsidan skall fräschas upp. Per kontaktar Elisabeth Haitowitz på FoU i Väst.
- Vid föregående styrelsemöte beslutades att Torbjörn Carlsson, Dalarnas Forskningsråd medverkar vid detta styrelsemöte för att styrelsen bättre skall kunna diskutera,
hur vi kan utveckla vår hemsida för att utöka FoU-rapporters tillgänglighet och
spridning.
Kortfattat kan vi i vår sökfunktion numera söka pdf-filer. När vi söker en träffbild så
kan det så småningom bli ett s.k. ”sökbrus” d.v.s. alltför många irrelevanta träffar.
Med ett särskilt verktyg kan man bestämma mer direkt vad man skall söka på. Detta
förutsätter dock ett manuellt arbete initialt men också en uppföljning varje år.
Fördelen om vi väljer detta verktyg är att tillgängligheten ökar för en bredare målgrupp. Uppskattningsvis skulle det behövas ca 220 timmar för en uppdatering och
därefter ca 100 timmar per år.
Styrelsen kommer fram till att den inte kan ta beslut om detta vid detta tillfälle utan
bordlägger frågan till nästa styrelsemöte.
§ 11

Ordföranden tackar för visat intresse. Nästa sammanträde förläggs till Skaraborgssamverkan Socialtjänst (FoU) i Skövde, torsdagen den 16 februari kl: 10.30 – 15.00

Vid protokollet

Justeras

Bengt Ericsson

Per Albinsson
Ordförande
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