2016-04-20
Protokoll för mötet den 4 april, 2016.
Närvarande: Marie Ernestad, Mats Eriksson, Mats Wennstig, Karin Tillberg-Mattsson,
Åsa Hedberg-Rundgren (efter lunch)
Gäster under punkt 8: NSK – S som representeras av Agneta von Schoting, ordförande
NSK – S och Anna Lilja Qvarlander, SKL.

1. Mötet öppnas.
2. Uppföljning av dialogkonferensen. Lyckad konferens med relevant och uppskattat
innehåll och med stort deltagande från föreningen medlemmar. En lärdom är att
dagens innehåll hade ett kanske överambitiöst innehåll. Utvärderingen av dagen visade
att vi möjligen greppade över för många ämnen, istället kanske vi skulle fokuserat och
gått på djupet inom färre teman. En annan lärdom är att föreningen måste bli bättre på
att introducera nya medlemmar och deltagare. Sammantaget är erfarenheten av
dialogkonferensen klart positiv och styrelsen bestämmer att genomföra den också
kommande år. Nästa dialogkonferens går av stapeln måndagen den 6 februari, 2017.
Ett preliminärt tema kan vara: Vem bestämmer vad FoU ska göra?
3. Om debattartiklar. Vi påbörjar en diskussion om när vi kan medverka och skriva under
debattartiklar. Styrelsen har avböjt att skriva under artikeln:
http://www.svd.se/socialtjanstens-kris-kraver-losningar
4. Rapport från mötet om ”akademiska socialkontor”.
Blev inget möte enligt planeringen utan mötet ersattes av en videokonferens. Susanne
Holmsten deltog för FoU Välfärd. Susanne rapporterar videokonferensens innehåll till
styrelsen. Mötet handlade om hur en tänkt fördjupad samverkan mellan universitet
och kommunal socialtjänst skulle kunna främja kunskapsutveckling i socialt arbete.
Med på mötet var representanter för Linnéuniversitet, Ersta-Sköndal högskola,
Linköpings universitet någon kommunrepresentant och PUFF (Praktik, Utveckling,
Forskning, Framtid, Norrköping Söderköping, Finspång och Valdemarsviks FoU.)
5. FoU Välfärds konferens 2016.
Mats Eriksson rapporterar från planeringsarbetet med konferensen. Programmet
kommer att färdigställas och sändas ut i mitten av april.

6. När det gäller kommande konferenser 2017 och 2018 finns det fler kandidater som är
intresserade av att arrangera konferensen. Dessa kandidater kommer att kontaktas i
närtid.
7. Förberedelser av möte med NSK – S. Styrelsen träffar under eftermiddagens
representanter från NSK – S.
8. Möte med NSK – S som representeras av Agneta von Schoting, ordförande NSK – S
och Anna Lilja Qvarlander, SKL.
Socialstyrelsen, Forte, SBU och Folkhälsomyndigheten medverkar.
6 möten hålls per år. På fm socialchefsgruppen och på eftermiddagen med
myndigheter. Två av dessa möten tillsammans med NSK (startade 2008). Möten under
våren 2016, 21 april, 16 juni och 25 augusti.
Viktiga områden:
Barn och ungas hälsa
Funktionsnedsättning
Ensamkommande
Ångest och depression
ADHD
Systematisk uppföljning
NSK – S håller på och formar arbetsformer.
Två delar – det operativa och det utvecklingsinriktade ex
riktlinjearbete/rekommendationer
Påtala för myndigheterna var det finns kunskapsluckor
9. Styrelsen föreslår följande princip för FoU Välfärds bemanning av två NSK – S
platser. En av platserna bemannas av medlem i styrelsen och i första hand
ordföranden. Den andra platsen tillsätts av en representant från en av FoU välfärds
medlemsorganisationer. Valberedningen får uppdraget att föreslå den representant som
inte tillhör styrelsen.
Platserna i NSK – S bemannas i avvaktan på årsmötet av ordförande Susanne
Holmsten vid samtliga tillfällen. Åsa Hedberg deltar 21 april och Mats Eriksson 16
juni och 25 augusti.
10. FoU Välfärdsekonomi.

Genomgång av ekonomirapport. Ekonomin under kontroll, kostnadssidan ligger kant i
kant med intäkterna. Det bör dock övervägas med en marginell höjning av
medlemsavgiften från 2017, alternativt 2018.
11. Project Place – något för FoU Välfärd.
Frågan om Project Place som stödfunktion för kommunikation etc. har bland annat
aktualiserats vid dialogkonferensen. Styrelsen fattar inget beslut i frågan utan inväntar
ett fördjupat underlag från Märit Malmberg Nord och kommunikatörsnätverket om
vad det skulle innebära administrativt, ekonomiskt etc.
12. Diskussion om bildandet av arbetsgrupper för att arbeta med för föreningen angelägna
frågor, exempelvis värdegrund för föreningens uppdrag att utveckla och stödja FoU
arbetet samt revidering och utveckling av föreningens webbplats. Styrelsen beslutar att
återkomma till denna fråga vid nästa styrelsemöte.
13. Konferens till hösten 2016 i samarbete med SSR på temat ”organisation, profession
och det sociala arbetet i en reviderad socialtjänstlag”.
Vi beslutar att inbjuda Camilla Sköld, SSR, till styrelsemötet i 13 juni för fortsatt
diskussion.

