Protokoll styrelsemöte FoU Välfärd, 2016‐09‐26.
Närvarande:
Susanne Holmsten, Mats Eriksson, Marie Ernestad, Cecilia Bokenstrand, Mats Wennstig, Jofen
Kihlström, Åsa Hedberg Rundgren. Eva‐Marie Rigné, SKL, närvarande vid punkt 4.

1.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningen godkändes. Marie anmälde en övrig fråga.

3.

Åsa Hedberg Rundgren valdes till sekreterare fram till nästa årsmöte.

4.

Eva‐Marie Rigné, Forsknings‐ och utvecklingssamordnare vid SKL berättade om
aktuella frågor inom SKL:
18‐19 maj 2017 arrangeras konferensen Högskola Samhälle i Samverkan (HSS) i
Helsingborg. FoU Välfärd bjuds in att bidra med ett pass till denna. Den 17/10
medverkar SKL i möte om detta och Eva‐Marie tar med sig att FoU Välfärd ställer sig
positiv till att medverka i någon form.
Eva‐Marie uppmanar oss att söka och sprida information om EU‐utlysningen Horisont
2020, där särskilt Social Challenge nr 6 kan vara av intresse. Det handlar om
integrationsfrågor. Man kan även gå till Participation Portal och se vilka planerade
projekt som behöver samverkanspartner.
Två kommande aktiviteter som SKL arrangerar och som är öppna för deltagande är en
workshop om verktyg för att mäta och utvärdera samarbete mellan akademi och
samhälle (No Tro Tam), 19/10 i Finlandshuset. Open Lab på KTH den 21/10, ska ligga i
SKL:s kalendarium.
Vinnova vill ha förslag på verksamheter som skulle kunna fungera som testbäddar, sk
Verklighetslabb. Kort om tid resulterade i att Eva‐Marie fick med sig några idéer från
sittande möte.
Forsknings‐ och innovationspropositionen ska förverkligas under hösten och Eva‐
Marie berättade att SKL verkar för att stärka kommunernas ställning inom forskning
och innovation, bl. a. diskuteras förslaget om forskarskolor inom välfärdssektorn.

5.

FoU Välfärds konferenser
a. 2016 – reflektioner

Överlag goda vitsord kan noteras för årets konferens. Vi tackar Mats E och de andra
som varit med och arrangerat.
Nästa år ses vi i Helsingborg. Helsingborgsarrangören har ställt frågan huruvida de kan
behålla ett eventuellt överskott från konferensen. FoU Välfärd har dock som princip
att underskott står arrangören för, medan överskott går till föreningen. Detta grundar
sig i att konferensen görs i föreningen FoU Välfärds namn och att vi är en förening med
små ekonomiska möjligheter. Styrelsen anser att principen behöver gälla även i
fortsättningen. Susanne har kommunicerat detta till Helsingborg som accepterar dessa
villkor.
b. 2018 ‐ två FoU‐miljöer har anmält sitt intresse
Både Malmö och Blekinge har anmält sitt intresse för nästa års konferens. Vi
konstaterar att det är positivt att det finns en attraktionskraft för konferensen.
Beslut: Susanne tar kontakt med Malmös FoU för att höra om det är OK för dem att
arrangera år 2018 då det annars skulle bli två år i rad i Skåne.
c. FoU Välfärd har fått en förfrågan från FORSAs att lägga våra två årliga konferenser i
anslutning till varandra.
Beslut: Styrelsen ställer sig positiva till FORSAs förslag och ordförande får i uppdrag att
kontakta dem för vidare diskussion.
6.

Hemsidan val av representanter till arbetsgrupp
Beslut: Susanne Holmsten och Cecilia Bokenstrand väljs att representera FoU Välfärd i
utvecklingsarbetet med vår hemsida.

7.

Digital mötesplats – kan vi stimulera användandet?
Beslut: Styrelsen, genom Cecilia Bokenstrand, ber kommunikatör Märit Malmberg
Nord om att alla chefer får en påminnelse om möjligheterna till informationsspridning
och kommunikation genom FoU Välfärds Facebookgrupp.

8.

NSK‐S val av representanter:
Beslut: Susanne Holmsten och Mats Eriksson väljs som ordinarie representanter.
Åsa Hedberg Rundgren väljs som suppleant.

9.

Dialogseminarium den 6 februari
Ersta konferens är bokad. Förra årets dialogkonferens blev lite föreläsningstungt. Ett
förslag är att pröva en annan dialogform. Åsa ska delta i ett möte enligt OpenSpace
metodik och återkopplar om det kan vara ett alternativ. Elisabeth Lauritzen, på FoU nu
i Stockholm, skulle i så fall kunna anlitas som moderator.
Förslag på dialogteman:
FoU‐miljöers roll i handlingsplan för fortsatt EBP‐arbete.
Kommundialoger för kunskapsbildning, utveckling och förändring.

FoU:s identitet
Värdegrund/positionspapperet
Kopplingen mellan FoU Välfärd och NSK‐s
Vi efterfrågar fler förlag via Facebook och vid nästa styrelsemöte spikar vi
programmet.
10.

Gemensam konferens med SSR (”Organisation, profession och det sociala arbetet i en
reviderad socialtjänstlag”.)
FoU Välfärd ska ha tre inspel om förebyggande arbete i någon form. Tre förslag som
kom upp i dagens diskussion var:
Äldreprojekt i VG‐regionen som inkluderar mix av metoder (Cecilia)
Familjelotsprojekt i Linköping (Mats E)
Sociala investeringar/social hållbarhet, Norrbotten (Marie)
Ni som föreslog fick också i uppdrag att höra med projektledarna om de kan ställa upp.

11.

Datum för kommande styrelsemöte, 10.00‐16.00, hos Socialstyrelsen om inget annat
meddelas:
28 november
5 februari, kl 19.00 på Sjöfartshotellet (inför Dialogkonferensen)
21 april
16 juni

12.

Övriga frågor
Marie berättade om ett möte på SKL som hon och Åsa HR blivit inbjudna till, ett sk
Idéforum som SKL skapat för at få in synpunkter på idéer som SKL filar på rörande
kunskaps‐ och kompetensutveckling. Åsa och Marie återkopplar vid nästa
styrelsemöte.

13.

Ordförande tackade för denna gång och avslutade dagens möte.

