Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte, 2017‐01‐27
Närvarande:
Susanne Holmsten, ordförande samt ledamöter Marie Ernestad, Mats Wennstig, Cecilia Bokenstrand,
Jofen Kihlström och Åsa Hedberg Rundgren, sekreterare.
1. Ordförande hälsade välkommen och dagordningen godkändes
2. Hemsidan
Cecilia och Susanne har haft ett Skypemöte med Märit Malmberg Nord, som är hemsidesansvarig,
om plan för utveckling av hemsidan.
Syfte med hemsidan:



Internt FoUperspektiv: Omvärldsbevakning, fn sker det genom att Märit gör ett svep två
ggr/år och samlar information från medlemmarnas hemsidor
Externt perspektiv: Kommunicera värdet av FoU‐verksamheter till omvärlden och positionera
sig i kunskapssverige. Är värdefullt för varumärket FoU Välfärd.

Två förslag som styrelsen vill skicka med till en arbetsgrupp:
1. Styrelsen är tveksam till bloggfunktionen, då vi numera har en Facebookgrupp.
2. ”Månadens FoU‐miljö”; FoU‐miljöerna turas om att presentera sig.
Beslut: att föreslå tillsättandet av en arbetsgrupp om tre kommunikatörer, med Märit som
samordnare med uppdrag att formulera förslag på hur hemsidan kan utvecklas, inklusive
kostnadsberäkning. Resor för arbetsgruppen skulle kunna bekostas av FoU Välfärd. Vi förutsätter att
arbetstiden sker inom ordinarie arbetstid för ca 2 möten.
3. Dialogkonferensen
Planering av dagen.
Cecilia ser till under dagen idag att det går ett utskick till alla anmälda som hälsar välkommen, där det
framgår att det serveras kaffe från kl. 9.30.
Åsa skickar ut körschemat till styrelsen under nästa vecka.
4. Information från SKL: Anna Qvarlander Lilja




Det har just genomförts en omorganisation av Avdelningen för vård och omsorg på SKL.
Avdelningen innehåller nu de fyra sektionerna:
Sektionen för Socialtjänst
Sektionen för Hälso‐ och sjukvård
Sektionen för Hälsa och jämställdhet
Sektionen för kvalitet och uppföljning inom vård och omsorg

(”Uppdrag Psykisk hälsa” – är ett projekt som ligger direkt under avdelningschefen)

Anna arbetar numera på Sektionen för kvalitet och uppföljning inom vård och
omsorg. Ny chef Mari Forslund, tidigare Socialstyrelsen. Anna själv kommer jobba
närmare hälso‐ och sjukvårdsfrågorna. Hon berättar vidare att Framtidens
kvalitetsregister håller på att formas.











Idéforum 3 april, Anneli Jäderland organiserar. Intresserade inom FoU Välfärds styrelse bjuds
in till detta. Mats W, Jofen, Cecilia och Åsa visade sig intresserade och anmäler sitt
deltagande direkt till Anna QL.
SKL har fattat beslut om att SKL ska utgöra ett stöd till huvudmannagruppen, t ex ska
ordförande i NSK och NSK‐S vara med på alla möten med huvudmannagruppen.
NSK‐S:
Beslut om vad som ska gälla för de kommuner som ställer sig utanför NSK‐S har tagits. Detta
innebär att de kommuner som inte betalar till NSK‐S inte kan ha representant med i NSK‐S.
Dessa kommuner kan inte heller delta i programråd, eller bidra med egna experter. De
kommer heller inte kunna ta del av resultatet av NSK‐S verksamhet. Det är dock oklart hur
detta ska fungera. Nuvarande organisation är ett test under två år. Under dessa år ska man
arbeta fram en plan för innehåll och för att sedan se hur t ex finansieringen kan komma att
se ut framöver.
Anna QL vill ta bättre tillvara på FoU Välfärds utvecklingskraft inom NSK‐S. Hon återkommer
med denna fråga vid senare tillfälle. Hur ska vi inom FoU Välfärd hantera NSK‐S? Spontant ser
vi att FoU Välfärd kan bidra med mycket. En fråga att ta upp på Dialogkonferensen. Den kan
sedan få en fortsatt diskussion på nästa FoU Välfärds konferens /Årsmöte.
Modellen för samverkan för långsiktig kunskapsutveckling ska presenteras på konferensen
”Fira framgångarna med EBP”, den 15 feb. Detta kommer sedan att kommuniceras på olika
sätt.
Forskningsproppen: Forskarskolor inom socialtjänst? SKL vill ta fram en modell för detta och
vi föreslår att de börjar med att kontakta FoU Välfärd för dialog kring hur detta skulle kunna
organiseras.

4. Vilka kan och vill vi samarbeta med?
Diskussion utifrån det nedlagda samarbetet kring konferensen om förändringar i socialtjänstlagen
som planerades tillsammans med SSR. Styrelsen finner att vi i dagsläget inte har ett formellt mandat
att samverka med intressepolitiska organisationer. En enig styrelse skulle krävas och eventuellt
ändring i stadgar. I dagsläget kan vi därför inte gå in i samarrangemang med t ex fackliga
organisationer.
3. Övriga frågor:
Konferens 15 feb ”Fira framgångarna med EBP”: Marie har bjudits in att tala i 10 minuter och hon
undrar om vi har något som vi vill lyfta in som gör reklam för FoU Välfärd. Skicka inspel till Marie om
ni kommer på något specifikt!
Marie flaggar också för att Nätverket ”Research in Practice” står inför ett generationsskifte, då både
Ulf Hyvönen och Karin Alexandersson går i pension under året.

//Åsa Hedberg Rundgren, sekreterare

