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1. Mötet öppnades och ordföranden hälsade medlemmarna i den
nya styrelsen välkomna. Alla presenterade sig och Mårten Wirén
från socialstyrelsen valdes in i styrelsen som adjungerad.
2. Utveckling och finansiering av FoU Välfärds hemsida.
Hemsidesansvarig Lovisa Fransson vid FoU i Väst presenterade
sina idéer om en kommande och bättre hemsida. Det beslutades
att det formellt är styrelsen för FoU Välfärd som ger uppdraget
till FoU i Väst att administrera hemsidan. Alla medlemmar i
föreningen betalar 3000-4000 kr/år. Betalning är detsamma som
möjlighet att vara med på hemsidan. Styrelsen önskar
redovisning av eventuellt överskott. Det var redan beslutat att
överskottet från 2007 års Välfärdskonferens också skulle
användas för att finansiera hemsidan.
Lovisa påtalade att det inte skickas tillräckligt med material till
sidan. Det föreslogs därför att en person/enhet bör vara ansvarig
för att leverera material. Lovisa påminner 1g/mån och kontaktar
några personer från den tidigare arbetsgruppen för hemsidan för
att diskutera den fortsatta utvecklingen. Ulf skriver ett brev som
utgår från styrelsen där en kontaktperson från varje enhets
efterfrågas och där behovet av finansiering formuleras.
Det föreslogs även att det bör finnas texter på engelska, liksom
länkar till systerorganisationer i andra länder.
Socialvetenskaplig tidskrift och Riks Forsa har efterfrågat
informationssamarbete, vilket styrelsen fann positivt.
En prototyp till hemsida kommer att presenteras vid nästa
styrelsemöte i januari 2008.
3. Årets FoU-konferens i Globen – hur blev den? FoU
Välfärdskonferens i Stockholm med FoU-enheten i Stockholm
som arrangör diskuterades. Det blev en bra konferens med många
spännande diskussioner om möten mellan praktiken, FoU och

akademin. Erfarenheter därifrån tillsammans med reflektioner
från dess utvärdering kommer att användas vid planeringen av
nästa års konferens.
4. Nästa års FoU-konferens i Umeå – hur blir den? Idéer och
förslag från arrangörsgruppen. Ulf presenterade ett utkast
kring FoU-konferensen 2008 i Umeå där UFFE,
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten samt
Äldrecentrum i Västerbotten kommer att stå som arrangörer.
Temat är på förslag ”Med FoU mot 2020”. Styrelsen godkänner
förslaget och lämnar arrangörerna att arbeta vidare.
5. Finansiering av konferensen 2008. Samtal med Mårten
Wirén om Socialstyrelsens sponsring. Styrelsen informerades
om att ansökan om medel måste ske före årets utgång. Det finns
möjlighet att söka 150.000 kr.
6. Ansökan från Samverkanscentrum, Finspång/Östergötland,
om medlemskap i FoU Välfärd. Styrelsen diskuterar ansökan
och säger ja till medlemskap.
7. Skrivelse från Kerstin Färm, FoU Välfärd i Örebro,
angående FoU-enheternas tillgång till lärarex/friex av viss
litteratur från olika bokförlag. Gruppen anser inte att det är en
fråga för styrelsen. Ulf meddelar Kerstin Färm.
8. Övriga frågor:
a) Informationsmöte om utredningsarbetet angående nationellt
stöd till kunskapsutveckling i socialtjänsten – bjuda in
Kerstin Wigzell eller Martin Börjeson? Styrelsen menar att det
är viktigt att FoU Välfärds röst hörs i utredningen. Det beslutas
att Kerstin Wigzell eller Martin Börjesson inbjuds till nästa
styrelsemöte i januari.

b) Information om Bo Engströms uppföljning av FoU-enheter
med Ifo-inriktning. Ulf informerar om att texten inte är klar än
men kan bli användbar, inte minst när det gäller metodkunskap
men också vid reflektioner kring vad som avgör FoU-enheters
inriktning och överlevnad.

c) Kraven på att spara forskningsmaterial, t ex intervjuer
verkar helt olika inom akademin respektive socialtjänsten.
Inom akademin måste man spara, inom socialtjänsten får
man inte spara. Vad gäller för FoU-enheterna? Annika tog
upp frågan som diskuterades något. Styrelsen beslöt därefter att

Annika gör vidare juridiska efterforskningar som därefter kan
sammanställas till en information som kan läggas ut på
hemsidan.
d) Om möjligheten att göra enkäter som besvaras på nätet. Att
köpa in och betala licens är dyrt. Hur gör de olika FoUenheterna? Kan enheterna köpa in gemensamt? Det verkar
finnas olika lösningar på olika FoU-enheter. UFFE använder till
exempel kommunens ES-maker.
Vid anteckningarna
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