Protokoll från FoU Välfärds styrelsemöte den 13 juni 2016.
Närvarande: Susanne Holmsten, Mats Eriksson, Mats Wennstig, Karin Tillberg‐Mattsson, Åsa
Hedberg‐Rundgren och Marie Ernestad (mötets sekreterare).
Gäster under punkt 4: Camilla Sköld och Lotta Persson, Akademikerförbundet SSR.

Mötet öppnas.

1. FoU Välfärds konferens 2016
a. Mats ger oss aktuell information. Endast ett 30‐tal anmälda hittills. Ny
påminnelse går ut denna vecka.
b. Årsmötet:
Verksamhetsberättelse ska göras, kallelse till årsmötet ska göras en månad innan.
Styrelsen bestämmer att kallelsen går ut redan i juni. Susanne skriver och
styrelsen får ut 27 juni.
Susanne tar kontakt med valberedningsen.
Susanne tar kontakt med någon ang ordförandeskapet för årsmötet.
Styrelsen träffas den 7/9 16:00 innan konferensen.

2. FoU Välfärds konferens 2017
På FoU Helsingborg är man intresserade av att arrangera nästa års konferens. FoU
Malmö är också intresserade av att anordna FoU konferens. Styrelsen
rekommenderar de bägge FoU‐miljöerna att snabbt ta kontakt med varandra för
eventuellt samarbete. Även på Kompetenscentrum i Blekinge finns intresse och om
det är möjligt för FoU Helsingborg och Malmö att samarbeta skulle Blekinge kunna bli
2018 års arrangör.
3. Uppföljning från tidigare styrelsemöten
a. Digital mötesplats
Styrelsen förespråkar Facebook som tänkbar digital plattform förutom FoU
Välfärds hemsida. Styrelsen ber Märit att ansvara för en presentation om hur det
skulle kunna se ut och utifrån det lägger styrelsen ett förslag till årsmötet om att
använda facebook.
b. NSK‐S (Susanne och Åsa deltog som representanter för FoU Välfärd i det senaste
mötet)

NSK‐S är i sin linda. Socialchefer från hela landet var med. SKL deltog med många
medarbetare.
Dagordningen för NSK‐S möte såg ut enligt följande:
‐
‐
‐
‐

Ensamkommande barn och unga – förnyelselabb ‐ fortsatt process
Kommunikation. En film som beskriver NSK‐S har tagits fram av SKL – se länk.
https://www.youtube.com/watch?v=w-M7qTlp3ew
Långsiktig finansiering. Ett förslag ska skickas ut till landets kommuner.
Nominering programråd barn och ungas psykiska hälsa

På eftermiddagsmötet anslöt NSK med sina landstingsrepresentanter, då
diskuterades folkhälsa inom ramen för NSK och NSK‐S och hur det arbetet ska
kopplas till huvudmannagruppen. Programrådet för psykisk hälsa informerade.
Vilka strukturer som behövs nationellt, regionalt och lokalt för att nationella
kunskapsstöd ska nå hela vägen ut diskuterades också.
Förslag till FoU Välfärds årsmöte: styrelsen får uppdraget att utse två personer
som deltar kontinuerligt i mötena för NSK‐S. Inte nödvändigt att de valda ingår i
styrelsen, men bra om det är så.
c. Vinnovamedel
Åsa har varit i kontakt med Eva‐Marie Rigné, SKL med anledning av att det finns
reserverade Vinnova‐medel som inte ligger som utlysningar eller specificerade
program hos Vinnova. Det finns möjlighet för FoU Välfärd att söka för att
finansiera något gemensamt projekt. Det krävs klart definierade behov och
projektidéer. Styrelsen bedömer detta som en mycket intressant möjlighet för
flera FoU‐miljöer att samarbeta kring gemensamma projekt.
Åsa och Mats samarbetar kring förslag till Vinnova‐ansökan om ett FoI med sikte
på Innovation för FoU Välfärd. Frågan kommer sen att tas upp på årsmötet.
d. Värdegrund – FoU Välfärds positionspapper
Frågan bordlades till nästa gång.
12.30‐13.30 lunch

4. 13.30‐ ca 14.30 Diskussion med Camilla Sköld, socialpolitisk chef
Akademikerförbundet SSR och Lotta Persson, medlem i SSR:s referensgrupp om att
eventuellt anordna en gemensam konferens (Arbetsnamn: Organisation, profession
och det sociala arbetet i en reviderad socialtjänstlag.)
Remiss om ny socialtjänstlag förväntas komma före midsommar. Sen tar det cirka tre
år innan ny lagstiftning kan träda i kraft.

De flesta socialtjänster har idag svårt att leva upp till lagstiftningen och frågor som
vart det sociala arbetet är på väg diskuterades.
Det vore bra att vara proaktiv innan lagen skrivs klart. Inspel från praktiken och
forskarvärlden är av vikt. Vad är viktigt att påverka? Socialtjänsten brukar beskrivas
som en organisation i kris idag och det är viktigt att komma ifrån dagens delvis
detaljstyrda lag som blivit som ett lapptäcke.
Diskussionen kommer att handla om både arbetsmiljöfrågor och på vilket sätt
förebyggande arbete kan stärkas i lagstiftningen. Är det individuella problem eller
sociala, samhälleliga problem? Brister i den generella välfärden? Vilken typ av
välfärdsapparat vill medborgaren ha? Klyftorna ökar. Hur ser vi på service och
bistånd, generella och individuella insatser.
Vi enades om att ett intressant tema för en gemensam konferens skulle kunna vara
Förebyggande arbete och på vilket sätt en ny socialtjänstlag skulle kunna stärka det.
Styrelsen beslutade att några medlemmar i styrelsen deltar i planeringen av en
gemensam konferens; Susanne, Marie och Åsa. Konferensen planeras till tredje eller
fjärde veckan i januari 2017. Styrelsen kan delta med förslag på idéer, FoU‐arbeten
att presentera på konferensen, förslag på föreläsare etc. Dock inte med ekonomiska
medel. SSR är huvudarrangörer och bjuder in till konferens i samarbete med FoU
Välfärd.
5. Övriga frågor. Vi diskuterade framtiden för FoU‐miljöerna och hur alltfler börjar
bredda sina uppdrag. Samtidigt som några läggs ner. Se länk nedan om antologin där
flera FoU‐miljöer berättar om sina nya och vidgade uppdrag.
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Karin meddelade att hon till nästa årsmöte kommer att sluta i styrelsen, då hon fått
ändrade arbetsförhållanden.
Mötet avslutades

