Protokoll FoU-Välfärds styrelsemöte 2015-06-08
Datum och plats: 2015-06-08, Socialstyrelsen.
Närvarande: Mats Eriksson, Marie Ernestad, Marie Vackermo, Viktoria Skoog och
Susanne Holmsten.
§ 1 Mötet öppnades och ordförande hälsar alla välkomna.
§ 2 Dagordningen godkänns.
§ 3 Föregående protokoll, läggs till handlingarna.
§ 4 Aktivitetsplan:
FoU Välfärds medlemmar efterfrågar ett seminarium angående struktur för FoU-rapporter.
Styrelsen bjuder därför in till ett seminarium i anslutning till FoU Välfärds konferens 2015.
Styrelsen upplever att det är svårt att ta kontakta med de FoU-miljöer som är medlemmar i
föreningen. Med anledning av detta kommer styrelsen på årsmötet att uppmana alla
medlemmar att kontrollerar att de kontaktuppgifter som finns på FoU Välfärds hemsida är
korrekta.
Styrelsen har bokat den 15:e februari 2016 för dialogdag. FoU Välfärds styrelse skickar en
inbjudan under hösten.
Styrelsen har genomfört en webbenkät till medlemmarna angående hur FoU-miljöerna är
organiserade, önskemål kring FoU Välfärds konferens samt synpunkter på styrelsens
arbete. Den enkätsammanställning som presenterades på 2015 års dialogdag kommer att
läggas ut på FoU Välfärds hemsida.
§ 5 Planering av årsmöte 2015:
Valberedningen har informerats om att det är dags att förbereda inför årets möte.
Styrelsens ordförande kommer att utlysa årsmötet minst en månad i förväg tillsammans
med utlysningen bifogar kallelse, årsrapport samt ekonomisk redovisning. Styrelsen
kommer att skriva ett förslag till ändring av stadgar. Arbetet med att hitta arrangör till 2016
års konferens pågår. FORSA har vid ett flertal tillfällen tagit kontakt med FoU Välfärd
med en önskan om samarbete. Styrelsen kommer på årsmötet lämna ett förslag på hur ett
sådant samarbete skulle kunna organiseras.
§ 7 Anneli Jäderland från SKL informerar:
NSK-S (Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning i Socialtjänsten) arbetar för att
öka samverkan kring behov av kunskapsstöd på nationell nivå och samordna arbetet med
strategiska frågor som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. I NSK-S
sitter ledamöter som representerar socialtjänsten i samtliga län och de kunskapsstyrande
myndigheterna. Kommunföreträdarna i NSK-S utgör tillsammans med NSK-regiongrupp
(nationell samverkansgrupp för hälso- och sjukvården) ledningsgrupp för programområde

psykisk hälsa. NSK har sedan tidigare etablerat ett antal programråd inom hälso- och
sjukvården, bl.a. för diabetes och stroke, nu etablerar man för första gången ett råd
tillsammans. Detta innebär att råden kommer att arbeta med frågor som rör båda
huvudmännen. Det första rådet inom området psykisk hälsa är för ADHD.
Anneli informerade om det som kallas det ”fjärde steget” – vilket innebär arbetet med en
samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (se Ds 2014:9).
Socialstyrelsen blir en central kunskapsmyndighet och fungerar som nav i den statliga
kunskapsstyrningen i och med bildandet av Rådet för Styrning med Kunskap, där 9
myndigheter kommer att ingå. En huvudmannagrupp bildas för att stärka dialogen om
kunskapsbehov/ och behov av statlig kunskapsstyrning. Huvudmannagruppen kommer att
träffa Rådet för styrning med kunskap två gånger per år. SKL nominerar representanter till
huvudmannagruppen, 16 politiker, tio från Kommuner och sex från Landstingen med
ersättare. Regeringen fattar beslut om huvudmannagruppens sammansättning den 18 juni.
SKL planerar för att genomföra dialoger på ett systematiskt sätt, med huvudmännen på
lokal och regional nivå, så att underlagen för mötena mellan myndigheterna i Rådet för
styrning med kunskap och huvudmannagruppen är lokalt och regionalt framtagna och
förankrade.
§ 8 Övriga frågor:
Mats har som FoU Välfärds ordförande blivit tillfrågad om att delta på en workshop 10:e
juni angående Vinnovas arbete med att skapa en enkät för samverkansprojekt mellan
universitet/högskola och det omgivande samhället.
Marie Ernestad berättar att hon deltog på HSS-konferensen (högskola, samhälle och
samverkan) för att prata om hur man driver livskraftiga FoU-miljöer. Marie upplevde att
konferensen hade mer fokus på näringsliv än offentlig sektor.
FoU Välfärd har fått en fråga från det internationella nätverket ”Evidenced Informed
Practice” om vår möjlighet att delta på deras konferens som i år äger rum i Sverige.
Nätverket har också frågat om FoU Välfärd kan bidra ekonomiskt till konferensen.
Styrelsen meddelar att vi gärna medverkar på konferensen och berätta om FoU. Vi kan
däremot inte stödja konferensen ekonomiskt då det inte ses som förenligt med föreningens
uppdrag. Föreningens medlemsavgifter är tänkt att täcka kostnader för webbsidan och
aktiviteter för föreningens medlemmar.
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