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Verksamhetsberättelse för  
Intresseföreningen för FoU-frågor inom välfärdsområdet,  
verksamhetsåret 2021-2022 
 

Föreningens syfte  
Intresseföreningen för FoU-frågor inom välfärdsområdet (FoU Välfärd) är en intresseförening för 

landets FoU-enheter inom välfärdsområdet. Föreningen bildades år 2001.   

 

Sedan 2018 är föreningen en ideell förening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

Beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. I föreningens stadgar fastställs 

föreningens ändamål, som är att  

• samla landets FoU-enheter i gemensamma frågor och verkar för att  

• främja en kunskapsbaserad välfärd  

• stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor  

• utgöra en nationell påverkansaktör  

• stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling  

• utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan   

 

FoU Välfärd har med åren utvecklats till ett språkrör för FoU-enheterna och blivit en samverkanspart 

för nationella aktörer. Samverkan sker med aktörer såsom Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR), men samverkan har också kommit att omfatta andra nationella aktörer. I 

samband med föreningens medlemskap i Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i 

socialtjänsten (NSK-s) sedan våren 2016 har samverkan med nationella myndigheter både breddats 

och fördjupats.  

 

FoU Välfärds styrelse  
Under verksamhetsåret 2021-2022 har styrelsen bestått av 

  

ordförande:   Åsa Hedberg Rundgren, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum  

kassör, sekreterare:  Jofen Kihlström, FoU Välfärd, Region Gävleborg 

ledamöter:   Mats Eriksson, FoU Centrum för vård och omsorg och socialt arbete1 

Anna-Karin Bergman, FoU Helsingborg 

Marina Arkukkangas, FoU i Sörmland 

Daniel Örnberg, FoU Välfärd Region Västerbotten  

Margareta Forsberg, FoU i Väst, Göteborgsregionen (fram t o m 

februari 2022) 

 

adjungerad  Annika Nordström, FoU Välfärd Region Västerbotten 

 

 
1 1 FoU-enheten är ett samarbete mellan kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, 

Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Linköpings universitet.  
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Styrelsen har sammanträtt vid 6 olika tillfällen under verksamhetsåret, de flesta möten har hållits 

digitalt, två har genomförts i Stockholm. Styrelsens arbete har bestått av internt föreningsarbete 

och av utåtriktat arbete. Nedan följer en beskrivning av arbetet.  

 

Internt arbete  

Administration och ekonomi 
Sedan årsmötet 2018 sköts administration och ekonomi av ordförande och sekreterare samt 

kassör.  

 

Årsredovisning 2021-2022 
 

 FoU Välfärd FoU Välfärds forskarnätverk 

Ingående balans 87 516 119 025 

Intäkter     

Medlemsavgifter 104 000  
Konferensavgifter 1 500  

Nätverksbidrag   150 000 

TOTALT 105 500 150 000 

Utgifter     

Konferens 2021 0 39 556 

Resa logi styrelsearbete 0  
Webbutveckling -4 094 15 325 

Kommunikation, konsultarvode -26 780 227 

Arvode ordförande och kassör -20 000  
Bankkostnad -906   

TOTALT -51 780 55 108 

Utgående balans 141 236 213 917 

 

 

Då FoU Välfärd under verksamhetsåret 2021 - 2022 i huvudsak genomfört både konferens, 

dialogdag och styrelsemöten digitalt har kostnaderna för möten varit relativt små. I samband 

med konferensen anlitades en firma för att sköta det tekniska, vilket har bekostats av 

forskarnätverksbidraget. Detta har även bekostat utvecklingsarbete gällande hemsidan, i syfte 

att skapa digitala mötesplatser för forskare. Konsultarvode för kommunikation gäller löpande 

hantering av webb och sociala media.  

 

FoU Välfärds arrangemang  
 

FoU Välfärds konferens 2021  
FoU Välfärds konferens 2021 genomfördes digitalt och har från och med i 2021 inget specifikt 

tema utan, ska spegla en aktuell och rik bild av vad som engagerar FoU-Sverige. Program bifogas.   

 

Forskardag, samarrangemang med Socialstyrelsen 
Tillsammans med Socialstyrelsen bjöd FoU Välfärd in alla som jobbar på en FoU-verksamhet 

inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvården, och är intresserad av att diskutera 
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behov och förutsättning för att kunna jobba med kunskapsutveckling och forskning vid en FoU-

verksamhet? Temat för workshopen var systematisk uppföljning och genomfördes digitalt. 

 

Dialogmöte 2022 
Även Dialogmötet genomfördes digitalt och hade temat ”Beprövad erfarenhet i socialt arbete -

vilken roll spelar FoU”. Program bifogas. 

 

Planering inför 2022 års FoU- konferens  
Sedan 2020 arrangeras den årliga FoU Välfärdskonferensen av styrelsen. Tyngdpunkten för de 

årliga konferenserna ska vara på att förmedla och diskutera FoU-enheters verksamhet. 

Förberedelser har pågått under hela året och intresset att bidra har varit stort.  

 

FoU Välfärds forskarnätverk 
Föreningen har ett treårigt bidrag från FORTE för ett forskarnätverk för forskare inom FoU-

verksamheter. Nätverket har nära koppling till FoU Välfärd.  

 

Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för praktiknära forskningsfrågor inom 

välfärdsområdet för forskare och FoU-personal som arbetar med forskning, 

utvecklingsprojekt och utredning inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och 

sjukvården. Målet är att främja excellent praktiknära forskning. 
 

Nätverket ska verka för: 

 

• kunskapsutveckling inom välfärdsområdet 

• forskningssamverkan praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom 

välfärdsområdet 

• metodutveckling för praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom 

• välfärdsområdet sprida resultat om praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom 

välfärdsområdet 
 

Kommunikation  

FoU Välfärds webbplats vidareutvecklas 
Under året har ytterligare utveckling av FoU Välfärds webbplats genomförts. 

 

Facebook  
Föreningen FoU Välfärds facebookgrupp, som är en sluten grupp, hade i juni 2022 124 

medlemmar.  

Under året har den digitala mötesplatsen använts för att sprida information om föreningens 

aktiviteter. Enskilda FoU-enheter har använt sidan för att informera om projekt, uppdrag, 

rapporter och beviljade ansökningar.  

 

Utåtriktat arbete  

FoU i det nationella kunskapsstyrningssystemet för socialtjänst och närliggande hälso- 

och sjukvård  
Samarbetet med myndigheter inom kunskapsområdet fortsätter och fördjupas. Under 

verksamhetsåret har FoU Välfärd etablerat dialog med både SBU och Partnerskapets kansli. 

Sedan tidigare har FoU Välfärd samverkan med Socialstyrelsen och SKR. Sedan 2016 är FoU 
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Välfärd medlem i Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-s). 

FoU Välfärds styrelse beslutade att föreningen skulle representeras av föreningens ordförande och 

ytterligare en ledamot. Under verksamhetsåret har föreningen representerats av Åsa Hedberg 

Rundgren, Mats Eriksson och även Margareta Forsberg. 
 

Syftet med NSK-s är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. 

NSK-s ska underlätta dialogen på nationell nivå, där huvudmän och berörda myndigheter kan föra 

diskussioner i syfte att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. En 

del av detta är att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa möjliga kunskapsstöd 

från aktörer på nationell nivå. Ytterligare en del är att bidra till gemensam utveckling, spridning 

och implementering av bästa tillgängliga kunskap inom socialtjänsten. NSK-S ingår tillsammans 

med RSS, som flera FoU-enheter är del av, i det så kallade Partnerskapet, en modell för 

samverkan (läs mer om Partnerskapet på SKR:s webbplats).  

 

Avslutningsvis  
Att vara styrelsemedlem är ett förtroendeuppdrag. Ett förtroende som vi i styrelsen försöker 

förvalta på bästa sätt. Precis som tidigare år kan konstateras att det inte är helt lätt att skapa sig 

den tid och det utrymme som uppdraget kräver, men vi kämpar på. Samtidigt är styrelseuppdraget 

så stimulerande, meningsfullt och roligt och styrelsen vill tacka för det engagemang som FoU-

Sverige visat frågorna under året.  

 

 

Intresseföreningen för FoU-frågor inom välfärdsområdet, den 12 september 2022.  
 

Åsa Hedberg Rundgren  
Anna-Karin Bergman  

Mats Eriksson  

Jofen Kihlström  

Marina Arkukkangas 

Daniel Örnberg 

Annika Nordström (adjungerad) 

 

 

 


