Protokoll från möte med styrelsen för FoU-välfärd 2006-10-30 vid FoU-Stockholm
Närvarande:
Tyra Olsson, Dalarna
Birgitta Grahn, Växjö
Bo Lerman, Uppsala
Eva Nyberg, Södertörn
Gunilla Magnusson, Stockholm
Gunilla Fahlström, Örebro
Annika Almqvist, Gävle
Anmält förhinder: Ulf Hyvönen, Umeå
Adjungerad: Mårten Wirén, Socialstyrelsen

1. Tyra Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Beslutas att sekreterarfunktionen
cirkulerar i styrelsen samt att styrelsemötena äger rum i Stockholm 3-4 ggr/år.
2. Styrelsemedlemmarna presenterar sig och de verksamheter de representerar. Därvid
framkommer ett antal frågor styrelsen anser det finns skäl att reflektera vidare över
och återkomma till;
- Vad betyder det om FoU-verksamheter byggs uppifrån eller nerifrån (jfr IFOÄldre)?
- Ledarskapet för FoU-verksamheterna.
- Gränsproblematiken teori – praktik och FoUs identitet (som exempel nämns att
man tänker sig ofta att praktiker som värvas till FoU ska gå tillbaka till
verksamheten, men det blir sällan så)
- FoUs helhet (det finns en risk för att man inom FoU pga. FoU-ledarnas
kompetensprofil nischar sig mot olika områden och förlorar helhetsbilden
samtidigt som tanken med FoU är tvärprofessionalitet.).
- Ekonomin (det är vanligt med korta anställningar inom FoU, vilket innebär
svårigheter att rekrytera, finns det en gräns för hur få man kan vara inom en FoUenhet?)
- FoUs framtid (ny regering, ansvarsutredningen, bildandet av regionförbund etc.)
Vikten av omvärldsbevakning betonas.
3. Årets FoU konferens
Styrelsen framför sitt tack till arrangörerna av årets FoU-konferens som var mycket
välordnad, hade ett bra fokus på FoUs identitet och låg på en fantastisk plats, Ronneby
Brunn.. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med det mesta – utom
paneldebatten. Kritik har också framförts mot att det var mest manliga föreläsare och
att männen fick representera forskningen och kvinnorna praktiken. Svarsfrekvensen
på utvärderingen var låg. Med anledning av det föreslår styrelsen arrangörerna av
nästa års konferens en muntlig utvärdering via gruppdiskussion.

4. 2007 års FoU konferens
2007 års FoU-konferens kommer att äga rum på Globen i Stockholm den 22-23
augusti. Konferensens tema bestäms till: ”Möten mellan praktiken – FoU – akademin.
Arbetsgruppen vid FoU- enheterna i Stockholm har sett det som viktigt att
konferensen inte blir för dyr trots det höga kostnadsläget i Stockholm, varför man
redan arbetat mycket med att skaffa sponsorer. Bestäms att priset måste understiga
2000/deltagare. Därutöver betalar deltagarna resa och övernattning själva.
En fråga är hur brett man ska gå ut, vilka ska ingå i målgruppen? Ska politiker och
utvecklingsledare inbjudas? Praktiker? Universitetsforskare? Bestäms att målgruppen
blir medarbetare vid FoU, forskare och lärare vid universitet och högskolor samt
praktiker.
Rubriker under konferensen som föreslås: Problematisering av kunskapsbegreppet.
Forskningsanvändning och lärande. Styrelsen funderar vidare och mailar alla förslag
till Gunilla Magnusson; både rubriker och förslag på föreläsare.
Övrigt om konferensen: ordentligt med utrymme för diskussion under seminarierna
bör ges. Det bör också vara ordentliga pauser inlagda i programmet så att man hinner
prata med varandra. Bokbord föreslås endast för FoU-enheterna.
Styrelsen gör en officiell ansökan hos Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och
landsting om bidrag.
5. Nationell FoU-tidning
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utifrån synpunkter som framkom under detta
fortsätta en förutsättningslös diskussion om en framtida FoU tidning. Ett alternativ är
att utveckla vår hemsida samt ha en stående spalt i t ex Dagens Samhälle där
projektvärlden kan speglas. Tyra Olsson talar med Elisabeth Hajtowitz i FoU-väst och
med Märit Malmberg Nord, som sköter hemsidan åt FoU-välfärd, om möjligheterna
att utveckla denna.
6. Inkomna ansökningar om stimulansbidrag
Mårten Wirén redogör för antalet inkomna ansökningar om stimulansbidrag till ÄldreCentrum. 31 ansökningar om totalt 20 miljoner har inkommit. 10 miljoner finns att
fördela. Ansökningarna kommer från såväl gamla som nya Centrum och från dem som
tidigare fått stimulansbidrag. En fråga är hur små verksamheter som ska kunna få
bidrag. En annan fråga är om bidraget till ett län ska maximeras och ytterligare en
fråga är hur länge man kan planera att starta ett Centrum. Beredningsgruppen kommer
att fatta beslut i början av december när regleringsbrevet har kommit.

7. Trygghetsfonden
Chefen för trygghetsfonden Birger Eriksson informerar om deras planerade forum för
kommunal verksamhet med fokus på rörlighet för att motverka inlåsningseffekter.
Trygghetsfonden är intresserade av ett eventuellt samarbete med FoU-välfärd.
8. Övriga frågor
Frågan om intresset för gemensam utvärderingsutbildning ajourneras till nästa möte.
9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 17 januari kl. 10-15 på Socialstyrelsen och mötet därefter
den 29 mars kl. 10-15 vid FoU Södertörn.
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