Styrelsemöte FoU Välfärd 2016-01-15
Närvarande:
Marie Ernestad FoU Välfärd, Västerbotten
Susanne Holmsten UoU Västmanland – ordförande
Mats Eriksson, FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete, Linköping
Åsa Hedberg Rundgren, FoU Nordost (Stockholmsregionen)

Meddelad frånvaro:
Marie Vackermo FoU Jämt, Jämtland - sekreterare
Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd region Gävleborg
Mats Wennstig, Blekinge Kompetenscentrum

Inbjudna gäster:
Anna Lilja Qvarlander och Eva-Marie Rigné, SKL, medverkade under punkt 6.

Dagordning:
1. Ordförande Susanne Holmsten öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Ordförande berättar att tre ledamöter har meddelat förhinder att närvara. Mötet konstaterar att
styrelsen trots allt är beslutsför.
Då sekreterare Marie Vackermo ej är närvarande väljs Åsa Hedberg Rundgren till sekreterare
för mötet, och styrelsen beslutar samtidigt om turordning att föra protokoll i händelse av att
ordinarie sekreterare ej kan närvara: Marie Ernestad, Mats Eriksson.

2. Aktuellt inom våra respektive FoU-miljöer.
Se övriga frågor.

3. Föreningens ekonomi.
En genomgång av den ekonomiska sammanställningen för 2015 visar att föreningen har god
ekonomi inför 2016, med ett saldo december 2015 på knappt 300 000.
Beslutades att aktuellt saldo ska tas fram inför varje styrelsemöte.
Förslag: För att uppmuntra FoU-miljöer att delta i samhällsdebatten och sprida kunskap till
allmänheten genom till exempel debattartiklar, diskuterades ett förslag om att inrätta ett
”publicitetsbidrag”. Bidragsformen kan lanseras vid Dialogkonferensen.
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Beslut: Att ta upp förslaget om att inrätta tre ”Publicitetsbidrag” à 10 000 för 2016, på
dialogkonferensen.
4. Dialogkonferens 15 februari, 2016.
För att stimulera till diskussioner under dagen beslutades att rummet ska vara möblerat med
”öar”. Genomgång av anmälda visar på god spridning mellan FoU-miljöer, 18 olika FoUenheter är representerade, 43 personer är anmälda, vilket får betraktas som max vad lokalen
kan mäkta med.
Konferensbudget:
Konferenspaket ”silver”, 375 kr/deltagare
exkl moms
Resor och logi för delar av, styrelsen:

16 125

Totalkostnad:
Program:
9.30

Kaffe

10.00-10.10

Ordförande Susanne Holmsten hälsar välkommen

10.10-11.00

TEMA: I de nationella överenskommelsernas spår: Hur gör vi uppföljningar? Hur tar vi
hand om alla data? Regionala och lokala anpassningar?
Moderator: Marie Ernestad
Korta presentationer: Anna Lilja Qvarlander (SKL), Daniel Örnberg och Åsa Bygdeson
FoU Välfärd Västerbotten.

11.00-12.00

TEMA: FoU och kommunikation. Hur syns FoU internt och externt? Hur sprider FoUmiljöer resultat och kunskap? Deltar FoU-miljöer i samhällsdebatten?
Moderator: Åsa H Rundgren.
Korta presentationer: Mats Eriksson (Linköping) och någon mer.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

TEMA: Delaktighet och brukarmedverkan.
Moderator: Susanne Holmsten (UoU Västmanland)
Korta presentationer: Marianne Paunia (FoU Nordost) +regionförbundet Uppsala län,
FoU stöd (efter tips från Karina Tilling, UoU, VKL, efter styrelsemötet)

14.00-15.00

TEMA: Samarbete mellan FoU-miljöer. Former och teman?
Moderator: Mats Eriksson.
Korta presentationer: Cecilia Bokenstrand (FoU i Väst tillfrågas). Karin TillbergMattsson (Gävleborg) tillfrågas.

15.00-15.20

Kaffe och reflektion över dagen.
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15.20-15.50

Information från SKL
Anna Lilja Qvarlander (SKL)

15.50-16.00

Information om årets FoU-konferens i Norrköping.

Tack för idag! Susanne

5. FoU Välfärds konferens 2016
Mats E uppdaterade styrelsen om planeringen.
Tre ”storföreläsningar” är inplanerade, två dag ett och en dag två, med olika nordiska teman, i
övrigt ska dagarna bygga på seminarier och dialog. En enkät går ut inom kort, med
uppmaning att föreslå presentationer med exempel på nordiska samarbeten och som
representerar verksamhet där forskning och praktik samverkar.
SKL kommer med stor sannolikhet inte kunna bidra ekonomiskt. Susanne skickar in en
ansökan. Mats skickar den ansökan han skrivit tidigare till Susanne6. Information från SKL
Förändringar är på gång rörande de nationella överenskommelserna. 2016 blir ett sista år i
nuvarande form med dessutom mycket lite medel att fördela för arbete med evidensbaserad
praktik.
Ännu finns inga beslut om hur framtiden kommer se ut, men ett förslag som ska diskuteras är
att FoU Välfärd bjuds in till nätverket för Nationell samverkan för kunskapsstyrning i
socialtjänsten (NSK-S), för att delta i dessa diskussioner. Aktuella datum för nätverket för
dessa framtidsfrågor är: 25/2, 21/4, 16/6, 25/8, 20/10 och 15/12. Styrelsen ställde sig mycket
positiv till detta.
Eva-Marie tackar för god samverkan i arbetet med den forsknings- och innovationspolitiska
propositionen. Hon berättar att SKL vill se stor systemförändringar där andra aktörer än
universitet och högskolor, till exempel FoU-miljöer, stöttas. På SKLs hemsida finns
intressanta dokument kring hur SKL ser på framtiden.
Läs
mer:
Underlag till 2016 år forskningspolitiska proposition
Positionspapper för en innovationsvänlig offentlig verksamhet
Överenskommelse för Stärkt innovation i offentlig sektor 2016-2017 med Vinnova diskuteras
och SKL vill gärna ha tips och inspel kring hur och inom vilka verksamhetsområden som
FoU-miljöer kan arbeta med innovationer av olika slag.
Eva-Marie uttryckte också ett önskemål om att skapa ett chefsnätverk för FoU-miljöer.
Styrelsen ställde sig positiv till detta och att Eva-Marie återkommer i frågan.
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7. Styrelsebrev
Ordförande meddelade att styrelsebrev författas när tid finnes, ej säkert att det blir före
Dialogkonferensen.
8. Styrelsemöte 14 februari
Tid: 19.00
Plats: Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26.
9. Inbjudan från Karin Alexanderson
Marie E berättade om det Internationella nätverksmötet Evidence informed practice 27-29
april i Uppsala som alla blivit inbjudna till.
Styrelsen konstaterar att det är ett intressant möte. Enligt inbjudan stödjer FoU Välfärd mötet.
Föreningen har inga möjligheter att stödja möten, utanför föreningens regi, ekonomiskt.
Ordförande kontaktar Karin och Agnetha om det.
10. Övriga frågor
Lagstöd för FoU-projekt
Åsa H R har tagit på sig att inom sin region undersöka lagstöds- och etikprövningsbehov för
FoU-projekt. Hon berättar om diskussioner med datainspektionen och Centrala
Etikprövningsnämnden som förts i Stockholm angående tveksamheterna kring att dela data
mellan kommuner (myndigheter) och det som av många uppfattas som skillnader mellan
forskning och utvecklingsarbete.
Två intressanta tillsynsärenden ligger nu hos Datainspektionen, som Åsa HR bevakar:
Arbetsförmedlingens projekt och Samordningsförbundens verksamhet. Åsa håller styrelsen
uppdaterad.
Nya publikationer från Linköping
Mats E informerade om två nya publikationer:
”Livsberättelser som metod att utveckla daglig verksamhet”
”Barns behov av samhällets stöd – en liten bok om socialt arbete”
Se Linköping FoU-centers hemsida
Vinnova
Beslöts att styrelsen efter överläggning med Eva Marie Rigné ska bjuda in Vinnova, till
styrelsemöte 4/4.
11. Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

4

