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Verksamhetsberättelse FoU Välfärd verksamhetsåret 2014/2015
FoU Välfärd är en intresseförening för FoU‐miljöer inom välfärdsområdet som bildades år
2001 i Göteborg. Sedan dess anordnar FoU Välfärd årligen en konferens som särskilt riktar
sig till FoU‐miljöer. Ansvaret för konferensen cirkulerar mellan olika FoU‐miljöer. Föreningen
har också i allt högre utsträckning blivit ett språkrör och samverkanspart för FoU‐miljöerna i
förhållande till olika nationella aktörer såsom departement, Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting. Idag har FoU Välfärd 32 medlemmar och verkar huvudsakligen
genom styrelsen som tillsätts på årsmötet, representanter i olika beredningsorgan och den
gemensamma webbplatsen med adress www.fouvalfard.se. Nedan återfinns
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015.
Styrelsearbete
Styrelsen består av ordförande och sju ledamöter som representerar olika FoU‐miljöer.
Styrelsens nuvarande sammansättning: Mats Eriksson, FoU Centrum för vård, omsorg och
socialt arbete, Linköping, ordförande, ledamöter i styrelsen är Chatrin Engbo, Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum, Marie Ernestad, FoU Västerbotten, Ulrika Hernant,
Skaraborgs kommunalförbund FoU, Susanne Holmsten, Västmanlands kommuner och
landsting, Viktoria Skoog, FoU Västernorrland, samt Marie Vackermo, FoU Jämt och Annica
Forsgren, FoU Skåne som båda invaldes vid årsmötet 2014. Under verksamhetsåret har
styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen, två tillfällen på hösten och två på våren.
Sammanträdena äger rum i Stockholm och oftast i Socialstyrelsens lokaler. Uppslutningen på
mötena har varit god och med aktivt deltagande. Styrelsen protokoll publiceras på
föreningens webbplats. Vid flera styrelsemöten har styrelsen gästas av representanter från
SKL (Sveriges kommuner och landsting), se rubriken Samverkan.
Styrelsen har publicerat ett antal ”styrelsebrev” under året. I dessa kommuniceras frågor
som styrelsen behandlat och annan information som kan vara relevant för medlemmarna.
Styrelsebreven är komplement till styrelseprotokollen som publiceras på föreningens
webbplats efter varje styrelsemöte.
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Stadgerevision
Vid föreningens årsmöte 2013 behandlades förslag till stadgerevision som också godkändes
av årsmötet.
Därutöver fick tillträdande styrelse uppdraget att se över ekonomiska frågor kopplade till
styrelsemedlemmarnas deltagande i styrelsearbetet som en del i stadgerevisionen. Syftet,
och årsmötets viljeinriktning 2013, var att underlätta för deltagande i styrelsearbete genom
att kompensera för ledamöternas resekostnader i samband med styrelsesammanträden.
Styrelsen presenterar ett förslag till stadgerevision vid årsmötet 2015.

Webbplats och blogg
FoU Välfärds webbplats administreras av FoU i Väst/Gr genom Märit Malmberg Nord som
arvoderas av FoU Välfärd för att sköta den dagliga driften av webbplatsen. Den årliga avgift
på 4000 kronor som medlemsorganisationerna betalar till föreningen använts huvudsakligen
till drift och utveckling av webbplatsen. På webbplatsen publiceras löpande FoU rapporter
och inbjudningar till seminarier och andra aktiviteter från de olika FoU miljöerna. På
årsmötet 2011 fattades beslut om att webbplatsen för FoU Välfärd ska utvecklas för att bli
ett ännu mer kommunikativt verktyg och mötesplats för medlemmar. Årsmötet beviljade en
utökad budget för att genomföra detta och på årsmötet 2012 lanserades också föreningens
blogg. Denna är tänkt att vara ett dagligt verktyg för kommunikation mellan medlemmarna.
Vid föreningens årsmöten 2013 och 2014 har frågan om bloggens existens diskuterats utifrån
den relativt blygsamma användningen. Styrelsen vill därför uppmuntra till ökad användning
av bloggen så att den alltmer kan bli ett viktigt kommunikationsverktyg för föreningens
medlemmar. Styrelsen har behandlat frågan om bloggens vara eller inte vara som en del i
arbetet med föreningens framtida utveckling.

FoU Välfärds samverkan med andra aktörer
FoU Välfärd har sedan lång tid ett upparbetat samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). I tidigare styrelser har ordföranden plus någon styrelserepresentant
regelbundet träffat representanter från SKL i samband med styrelsemötena. Nuvarande
styrelse har sedan 2013/14 arbetat så att SKL‐medarbetare ex. Anna Lilja Qvarlander, Eva‐
Marie Rigné och Anneli Jäderland bjudits in till styrelsen vid samtliga tillfällen. Syftet med
detta har varit att bredda kontaktytorna och göra fler i styrelsen delaktiga i
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samverkansarbetet för att få till stånd starkare relation till SKL. Under dessa möten har
styrelsen fått information om vad som är på gång på SKL inom välfärdsområdet och frågor av
relevans för FoU verksamma inom välfärdsområdet har diskuterats, fokus är självklart också
på samverkansformer mellan SKL och de samlade FoU miljöerna. Innehållet i dessa möten
dokumenteras och redovisas i styrelsens protokoll.
Mats Eriksson och Marie Ernestad representerade FoU Välfärd på ett seminarium om
hållbara FoU miljöer vid konferensen HSS 2015 i Kalmar 28‐29 maj 2015.
Under våren 2015 har föreningen FORSA Sverige kontaktat FoU Välfärd för diskutera
möjligheten att samverka mellan gällande föreningarnas årliga konferenser. Syftet är
reducera eventuell konkurrens mellan konferenserna samt hitta innehållsliga och praktiska
samordningsmöjligheter. Innevarande styrelse har inte fattat beslut i denna fråga utan har
valt att behandla frågan under årsmötet 2015.

Enkät till FoU miljöerna
Med utgångspunkt i diskussionerna på årsmötet 2013 i Kalmar, där tre scenarier
presenterades för föreningens FoU‐välfärds framtida arbete och uppdrag, ville styrelsens få
ytterligare synpunkter från medlemsorganisationerna på föreningens verksamhet och
möjliga utveckling samt en beskrivning av FoU miljöerna när det gällde organisering, aktuella
frågor etc.
Styrelsen arbetade därför fram och gick ut med en webbenkät i maj månad 2014. Styrelsen
har sammanställt inkomna svar och preliminära resultat från enkäten presenteras vid 2014
årskonferens i Vänersborg. På grund av låg svarsfrekvens gick enkäten ut till medlemmarna
igen under hösten 2014 och svarsfrekvensen förbättrades något. Det slutliga resultatet av
enkäten presenterades vid den av styrelsen initierade FoU – dialogen i Stockholm den 16
februari 2015.

FoU – dialogmöte 16 februari, 2015, för FoU välfärds medlemmar
I föreningens framtidsdiskussioner har vid flera tillfällen framkommit ett behov att skapa fler
mötesplatser för föreningens medlemmar utöver den årliga konferensen. Med anledning av
detta inbjöd styrelsen till FoU – dialog den 16 februari, 2015, på Ersta Sköndal i Stockholm.
Föreningen bekostade lokalhyra och förtäring till deltagarna. FoU – dialogen samlade drygt
ett 20 – tal deltagare med god spridning från olika FoU miljöer. Frågor som avhandlades var
ex. behovet av gemensamma kontakter med den nationella nivån, gemensamma tematiska
projektsatsningar mellan FoU miljöer, statliga stimulansmedel och hur dessa kan påverka
FoU arbetet, behovet av enhetlig struktur för FoU rapporter. Vidare diskuterades frågan om
vem som äger och förvaltar metoder och modeller och andra verktyg som tagits fram genom
olika projekt i FoU miljöer.
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Därutöver presenterades resultat från den enkät (se ovan) som föreningen genomfört under
2014 i syfte att få en tydligare bild av FoU miljöernas verksamhet och syn på föreningen FoU
Välfärd.
Mötet enades om det är upp till FoU miljöerna själva att ta initiativ till gemensamma
aktiviteter på basis av de gemensamma diskussionerna. Styrelsens uppdrag är att stimulera
till utveckling och bidra med förutsättningar utifrån föreningens resursmässiga
förutsättningar. FoU – dialogen uppfattades som positiv och nästa tillfälle är preliminärt
bestämt till den 15 februari 2016.

Årlig konferens ‐ Mötesplats FoU Välfärd
FoU Välfärds årliga konferens arrangerades 27‐29 augusti 2014 i Vänersborg av FoU
Fyrbodal. Konferensen lockade cirka 150 deltagare och var mycket välorganiserad med
relevant innehåll och trevliga aktiviteter.
I samband med årsmötet på årskonferensen 2014 presenterades FoU Välfärd i Värmland
som arrangör av 2015 års konferens. Konferensen genomförs i Karlstad 2 – 4 september
under temat: På spaning i välfärden: Hur kan vi förstå utmaningarna i våra
välfärdsverksamheter?
Senare års erfarenhet är dock att det blivit svårare att hitta arrangörer till konferensen. Då
konferensen är föreningens centrala årliga aktivitet är det angeläget att sträva efter god
framförhållning gällande arrangörskapet och diskutera former för hur föreningen kan
underlätta för framtida konferensarrangörer. I samband med årskonferensen, den 3/9 2015
genomförs föreningens årsmöte.
SKL stödjer konferensen genom ett ekonomiskt bidrag på 40 000 kr.
För intresseföreningen FoU Välfärd
Mats Eriksson, Ordförande
Annica Forsgren, ledamot
Chatrin Engbo, ledamot
Marie Ernestad, ledamot
Marie Vackermo, ledamot
Susanne Holmsten, ledamot
Ulrika Hernant, ledamot
Viktoria Skoog, ledamot
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