Protokoll FoU välfärd: styrelsemöte 20161128
1. Peter Lindkvist, Socialstyrelsen, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, kom
med lite material om Kunskapsguiden och informerade om att Socialstyrelsen vill satsa
ännu mer resurser på att hjälpa andra myndigheter genom att sprida relevanta
kunskapsunderlag som de också kollat upp och godkänt. Som ett led i detta arbete vill de
vara med där saker händer i större utsträckning än de är och öppnar upp för att bli mer
inbjudna till konferenser, lokala och regionala event mm.
En sak som han vill flagga för är att det kommer en ny flik på Kunskapsguiden för dem
som arbetar inom funktionshinderområdet. Kontaktpersoner att hänvisa till är Peter
Lindqvist (peter.lindqvist@socialstyrelsen.se) och Kristina Lord Ullberg. Idag har siten ca
15´000 prenumeranter och antal klick från nyhetsbrevet ökar hela tiden så själva siten
har satt sig – nu är det produkterna som är svåra att få ut och där behöver de hjälp att bli
inbjudna till regionala och lokala nivåer som de i dagsläget inte har kännedom om.
2. Information från NSK‐S
Susanne informerar om att NSK‐S AU har beslutat att FoU välfärd inte kan ha ersättare
utan att vi har två representanter. De olika regionernas/länens socialchefer har tidigare
bara haft en representant per region/län, men kommer i fortsättningen att kunna utse
ersättare. Ett beslut som fattades på senaste mötet i NSK‐S var att man inte var tvungen
att vara socialchef för att kunna sitta med i NSK‐S AUNSK‐s organisation är under
utformning. Frågan är hur vi ska tänka och arbeta med NSK‐S för att vara proaktiva. Den
frågan behöver diskuteras ytterligare.
3. Styrelsen anser det naturligt att föreningen betalar alla resor till och från NSK‐S då Mats
och Susanne inte åker för sina respektive huvudmän utan som representanter för FoU
välfärd.
4. Kommentarer kring SKLs dokument: Modell för långsiktig samverkan mellan de regionala
samverkans‐ och stödstrukturerna och nationell nivå ‐ till stöd för kunskapsutveckling i
socialtjänst och närliggande hälso‐ och sjukvård, Susanne har skickat ut version 17/11,
men nu finns en version från 27/11 som Cecilia har fått och vidarebefordrar till styrelsen.
Den bör vi alla titta på innan kommentarerna skickas till Jofen som erbjuder sig att
sammanställa dem.

I styrelsen diskuterades att dokumentet kunde ses ur två delvis olika perspektiv då det dels
saknar FoU som en agent för kunskapsbildning och kunskapsproducent och att det dels har
ett strategiskt intresse för oss och att vi behöver se det som ett eventuellt styrande
dokument som vi behöver bevaka.
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5. Planering av dialogkonferensen
Ett preliminärt schema och en preliminär titel formulerades. Den preliminära titeln är
FoU i takt med tiden?

Dialogkonferensens innehåll
 FoU som arena för kommundialoger. Presentation av en modell som fångar de lokala
ochregionala behoven av kunskapsbildning, utveckling och förändring.
 FoU‐miljöernas roll i det fortsatta EBP‐arbetet
 FoU‐miljöerna i regionbildningens tidevarv – Hur påverkas FoU‐arbetet?
 FoU:s identitet och värdegrund. ‐ positionspapperet
Planen är ca 50‐80 deltagare och inbjudan måste gå ut relativt snart och styrelsen enades
om ett sista anmälningsdatum till 21 december. GR tar hand om anmälningarna via
Märit.
Anna och Eva‐Marie från SKL är välkomna till konferensen, Susanne bjuder in dem och
ber också Anna presentera NSK‐S. Marie bjuder in Ulf Hyvönen och ombesörjer att
Elisabet Höög tillfrågas om hon kan dra essensen ur projektet om kommundialoger på ca
20‐30 minuter. Cecilia bjuder in Chatrin Engbo.
Styrelsen enades också om att göra en liknande utvärdering som förra året, men på plats
för att minska bortfallet. Den bör dock inte vara större än tre öppna frågor för att kunna
sammanställas manuellt.
6. Vi har två relativt aktuella e‐postlistor till FoU‐chefer och RSS kontaktpersoner – Märit på
GR och Jenny på Socialstyrelsen har dessa listor. Styrelsen enas om att dessa listor kan
lämnas ut då det är adresser till personernas funktioner i organisationerna.
7. Kommande konferenser är följande
2017 – Helsingborg
2018 – Blekinge
2019 – Malmö
8. Tider för vårens möten
Ändringar – mötet den 20 januari flyttas till den 27 januari och mötet den 16 juni flyttas
till den 15 juni. Vårens styrelsemöten äger alltså rum – 27 januari, 5 februari (check inför
dialogkonferensen), 21 april och 15 juni. Susanne måste stämma av med Peter om lokal
för ändrade möten samt SKL så att Anna Lilja Qvarlander och Eva‐Marie Rignér också vet
om att datumet har ändrats.
9. Susanne, Cecilia och Märit tar sig an hemsidan och återkommer om det arbetet.
10. Konferens den 7 februari tillsammans med SSR kring behovet av förebyggande arbete
och hur det kommer att påverkas av en eventuellt ändrad socialtjänstlag. Camilla Sköld
från SSR kom tillsammans med Lotta Persson för att diskutera och planera konferensen
Efter styrelsemötet har konferensen ställts in. Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen
att diskutera principerna för samarbete med olika organisationer.

