Protokoll – styrelsemöte FoU Välfärd 28 februari 2013, kl 11.00-16.00
Närvarande: Jenny Malmsten, Lisbeth Eriksson, Mats Ericsson, Lolo Lebedinski, Ulrika
Hernant, Carina Forsman Björkman och Madeleine Blusi
Förhinder: Elisabeth Bejer

1. Mötets öppnande
Jenny Malmsten förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Mats Ericsson utses till mötets sekreterare.
3. Föregående mötesprotokoll
Godkänns.
4. Ekonomisk rapport,
Styrelsen noterar den ekonomiska redovisningen.
5. Hemsidan.
Hemsidan har en central funktion för FoU Välfärd och fungerar väl. Bloggen kan däremot
ses som ett problem i den meningen att aktiviteten är låg. Inläggen är få och de som
skrivs renderar inte särskilt mycket respons. Diskussion om behovet av bloggen, syftet
med den är att skapa ett diskussionsforum för FoU aktiva där diskussioner ska kunna
föras om stort som smått som rör FoU frågor. Kan den låga användningsgraden förklaras
som en frukt av okunskap om att den existerar eller finns det andra hinder och
förklaringar till att den inte används i någon större omfattning? Styrelsen enas om att
det ändå är relevant att göra ett nytt försök att dra igång en högre aktivitet. Men frågan
är hur i så fall? Vi behöver också undersöka hur många besökare bloggen har, dvs hur
många besöker den utan att göra inlägg. Styrelsen skulle kunna gå i täten och mer
frekvent använda bloggen för olika frågor. Jenny och Lisbeth får uppdraget att påbörja
en text som tar upp frågan om hur forskning vid FoU miljöerna betraktas av FAS och
andra forskningsfinansiärer. Det skulle kunna vara en lämplig fråga att diskutera i
bloggform.
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6. Samverkan SKL
- Uppföljning av möte med Eva Marie Rigné och Anna Lilja Qvarlander.

De kontinuerliga träffarna med SKL är i grunden viktiga och betydelsefulla för
FoU miljöerna. Exempel på frågor som togs upp på sista mötet 28 februari var:
-

Kalmarkonferensen där SKL ska delta. Frågan om SKL som medfinansiärer till
konferensen är väckt och svar kommer.
Plattformar för EBP. SKL vill att FoU miljöerna ska spela en nyckelroll i fördelning och
resursanvändning för de medel som SKL fördelar till regionerna.
Samverkan socialtjänst – högskolan. En översikt är planerad.
Frågan om kunskapscenter …
Internt FoU nätverk finns på SKL.
Gemensamma ansökningar mellan FoU miljöerna och SKL är något som SKL ställer
sig positiv till.
Höga OH kostnader vid universiteten, ett bekymmer för många FoU miljöer
Överenskommelsen 2013 mellan SKL och regeringen. Fokus är funktionshinder.
SKL och Socialstyrelsen har gjort en gemensam kartläggning och Systematisk
uppföljning. Den kommer att presenterar under mars.

Målet för FoU Välfärd är att fortsätta utveckla relationen till SKL, som ett led i detta
är det viktigt att skicka med Lisbeth och Jenny frågor/ämnen för diskussion med SKLs
representanter.
7. Översyn av positionspapper
Gruppen för översynen har haft ett möte hittills. Tanken är att det reviderade
positionspappret ska uttrycka en vision för hur FoU miljöerna ska utvecklas och vilken
roll FoU miljöerna ska kunna spela konkret när det gäller att stödja verksamheterna i att
utveckla en Evidensbaserad praktik.
8. Stadgeöversyn
Arbetet pågår och prelimärt förslag presenteras. Presenterade ändringar är rimliga. Den
fråga som kräver en diskussion är föreningens behörighet när det gäller ekonomi. En
diskussion är om föreningen skulle övergå till att bli en ekonomisk förening. En annan
fråga är hur styrelsens medlemmar ska kunna ersättas för resekostnader i samband med
styrelsemöten. Kostnaderna kan bli höga för en FoU enhet som ligger långt från
Stockholm. Stadgaändringar beslutar årsmötet om.
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9. FoU Välfärds konferens 28-29 augusti 2013 i Kalmar
Besök av Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar, som informerar om konferensplanerna.
Konferensen smyger igång redan den 27 augusti med studiebesök och presentation på
Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga.
Planeringen av konferensen pågår enligt plan. Den kommer att vara på konferenscentret
Kalmarsalen. Strävan är att göra konferensen så interaktiv som möjligt. Olika former för
möten och diskussioner, seminarier, workshop etc i kombination med mer traditionella
föreläsningar.
Konferensarrangören har fått bra respons på sitt call om frågor och ämnen att behandla
på konferensen. Strategin är att samla dessa inspel i ett antal spår som kommer att
fastställas under våren. Ambitionen är att innehållet ska skapas i en interaktion med de
olika FoU miljöerna.
Agneta presenterar olika ämnen/teman för konferensen. Handlar både om
former/processer för FoU arbete speciellt med koppling till aktuella nationella satsningar
och mer ämnesinriktade frågor.
Vi bestämmer att konferensplaneringens fortskridande beskrivs på FoU Välfärds blogg.
Agnetha skriver på bloggen innan den 8 mars som är deadline för Call till konferensen.
Ambitionen är att bli klar med programmet någon gång i slutet av april.
Årsmötet på konferensen.
Två timmars möte med ett upplägg som liknar det som var på Hasseludden 2012. Inom
ramen för årsmötet är det intressant om det finns möjligheter till samtal och reflektion i
mindre grupper.
10. Konferens 2014
Finns idag ingen kandidat till att arrangera konferensen. Arbetet att hitta någon
fortsätter.
11. Medverkan i Almedalen
Ett förslag är att FoU Välfärd skulle kunna medverka vid Almedalskonferensen. Jenny har
diskuterat frågan med SKL som är positiv till att göra något tillsammans mellan FoU
Välfärd och SKL. Det är inte rimligt kommande sommar, men däremot kan det vara
möjligt till 2014.
Madeleine avviker från mötet, kl 15.45.
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12. Övrigt
- Nationella samrådsgruppen. Eva Rönnbäck lämnar sitt uppdrag som ansvarig för
Nationella samrådsgruppen då hon ej längre arbetar inom FoU.
- Information om ett nytt nationellt uppdrag, inom ramen för den nationella
samordningen (Per Albinsson), att göra en översyn/kartläggning om förutsättningar
för samverkan mellan kommuner/socialtjänsten och högskolan. En fråga har kommit
om det finns intresse från FoU Välfärd att ingå i en arbetsgrupp. Förslaget är att Per
Albinsson bjuds in till nästa styrelsemöte 18 april.
- Förslag från Madeleine att starta en Facebook sida för styrelsen. Vi avvaktar beslut.

Vid protokollet

Mats Ericsson, mötessekreterare

Justerat

Jenny Malmsten, ordförande
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