Protokoll FoU Välfärd styrelsemöte 2017-04-21
Närvarande:
Marie Ernestad, Cecilia Bokenstrand, Jofen Kihlström och Åsa Hedberg Rundgren.

1.

Marie valdes till mötesordförande.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Uppföljning av Dialogkonferensen i februari.
Cecilia redogjorde för den utvärdering som genomfördes. Resultaten bifogas.
Diskussion om hur vi ska definiera de två konferenser som arrangeras i FoU Välfärds
namn, den som arrangeras av FoU Välfärds styrelse (Dialogkonferensen i februari) och
den som arrangeras i samarbete med FoU Välfärd (FoU Välfärdskonferensen i
augusti/september).

Beslut

Åsa får i uppdrag att formulera förslag på syfte, målgrupp ochh andra ramar för dessa
två konferenser. Kommuniceras med styrelsen och diskuteras på nästa möte.
Diskussion om hur vi går vidare med uppdraget som vi fick med oss från
Dialogkonferensen, att revidera Positionspappret.

Beslut

Vi tillsätter en arbetsgrupp, 3-5 personer. Åsa sammankallar. Senast 5 maj ska
namnförslag ha inkommit till Åsa. Revisionsförslag ska vara klart till årsmötet.

4.

Hemsidan
Utvecklingsgruppen med kommunikatörer har möte i oktober. Märit är
sammankallande.

5.

Stockholm stads FoU-verksamhet ansöker om medlemskap i FoU Välfärd.

Beslut

Stockholm stads FoU-verksamhet upptas som medlem i Föreningen FoU Välfärd.

6.

Aktuell information från Socialstyrelsen
Inbjudna gäster: Michaela Prochazka samordnare äldrefrågor och Vera Gustafsson,
utredare äldrefrågor.
Gästerna berättade om Socialstyrelsens arbete med lägesrapporter och
omvärldsbevakning. Socialstyrelsen är intresserad av dialog med FoU Välfärd och

önskar få information om aktuella FoU-aktiviteter och goda FoU-exempel som rör
äldreområdet.
Socialstyrelsen kommer göra en turné våren 2018 med uppföljning av de nya
demensriktlinjerna och demensstrategin. Önskar man att de ska komma till sin region
går det bra att boka in redan idag! Kontakta vera.gustafsson@socialstyrelsen.se
7.

Aktuell information från SKL
Anna Lilja Qvarlander var med per telefon och berättade om senaste mötet i NSK-S.
De ser ett behov av större samverkan och ska samla de tre nätverken; NSK-S,
socialchefsnätverket, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Ett
samverkansmöte ska arrangeras under hösten.
SKL diskuterar med Forte om forskningsproppen. Forte vill ha en hearing om tillämpad
välfärdsforskning, vilket kan resultera i utlysningar som an gagna FoU-enheterna.
SKL vill bjuda in Margareta Winberg, utredare för revideringen av Socialtjänstlagen, till
NSK-S. I den nya lagen kommer begreppet kunskapsbaserad socialtjänst att finnas med
och det kan därför vara intressant att resonera med om hur det är tänkt kring detta.
Nätverket för samverkans- och stödstrukturer ska ha ett extramöte om Ekonomiskt
bistånd. Departementet har planer på att ge stöd till detta område framöver, men
inget är bestämt än.

8.

FoU konferensen i september
Det har inkommit en fråga om vilka som får gå på denna konferens. Vi tänker att
huvudmålgruppen är FoU-medarbetare, andra är välkomna i mån av plats. Åsa tar med
frågan till definitionsarbetet, se punkt 3.
Förslag: att bilda ett nätverk för FoU-chefer.
Inför årsmötet: Åsa ber ordförande att påminna valberedningen om sitt arbete.
Följande ledamöters mandatperiod går ut:
Susanne Holmsten (ordförande)
Mats Eriksson
Mats Wennstig
Marie Ernestad
Åsa Hedberg Rundgren

9

Det outsagda, information från Ann-Marie Stenhammar om ett projekt med syfte att
skapa verktyg för att tala om funktionsnedsättning i familjer där någon familjemedlem
har en funktionsnedsättning. Power point presentation bilägges.

10.

Övriga frågor
I NSK-S tas nu frågan om vad och hur socialtjänsten tar sig an systematisk uppföljning.

Detta är en stor fråga och diskussionen landar i att det kan vara ett tema för en
kommande konferens.
Vi diskuterade även styrelsens syn på Systematisk uppföljning och att vi tar den
punkten till nästa styrelsemöte 15/6. Daniel Örnberg uppdraget som sitt profilområde
hos oss i Västerbotten och är nu utlånad på 50% till SKL för samma sak. Marie
undersöker om Daniel kan medverka vid nästa möte.

