
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Protokoll 

 
 
Protokoll för: FoU Välfärd Värmland 
  
Plats: Karlstads universitet, 3A 508 
  
Datum: 2011-03-25 
  
Närvarande: Jan-Åke Hermansson 

Bengt Eriksson 
Gerd Lindgren 
Cathrine Larsson 
Anders Hallberg  
Gun Nordström 
 

  
Övriga: Birgit Häger 

Marika Jonsson 
Marit Grönberg Eskel 
 

  
Ej närvarande: Birgitta Johansson-Hiden 

Anna-Lena Haraldson 
Helen Holmgren 
 
 

 
 
 

 

 
§ 1  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 

§ 2  Justerare 
Gerd Lindgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3  Föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 

§ 4  Verksamhetsberättelse 2010 
Verksamhetsberättelsen för 2010 behandlades och frågor ställdes kring olika delar av 
skrivelsen. FoU ombuden och den nya seminarieformen FoU Café uppmärksammades 
särskilt. Styrelsen gav Birgit i uppdrag att inför nästa sammanträde förbereda för 
fortsatt diskussion kring FoU ombudens roll.  
 
Diskussion fördes kring hur man på bästa sätt tar till vara resultaten av FoU projekten. 
Birgit fick i uppdrag att inkomma med förslag till plan för förädling av FoU 
rapporterna.  
 

§ 5  Ekonomisk redovisning  
En ekonomisk rapport skickades ut tillsammans med kallelsen. Birgit sammanfattade 
det ekonomiska läget. Personalkostnaderna förväntas öka under året och överskottet 
kommer därmed att minska.  
 
Ansökan om bidrag för ny avtalsperiod, 2012-2014, kommer att skickas till 
landstingsstyrelsen och socialnämnderna i länets samtliga kommuner inom kort.  
 

§ 6  Ny personal 
Mona Sundh, universitetslektor avdelningen för sociala studier, efterträder Jan-Olof 
Åberg som vetenskaplig ledare.  
Victoria Lönnfjord, fil mag. i psykologi, har fått tillfällig anställning från april till 
september som utredare i projektet ”Anhörigstöd” 
 

§ 7  Projektläge 
En sammanställning av aktuella projekt skickades ut i samband med kallelsen. Birgit 
redogjorde för innevarande projekt/uppdrag. Diskussion fördes kring etikansökan för 
projektet ”Kurage”. 
 
Birgit informerade om att FoU har lagt anbud på en seminarieserie om hedersrelaterat 
våld, som upphandlas av Karlstads kommun.    
 

§ 8  Målgrupp på FoU:s seminarier  
Intresset för FoU:s semiarier har spritt sig ute i länet och förfrågningar har kommit om 
deltagande från bland annat gymnasieskolans vård- och omsorgslärare. Styrelsen såg 
positivt på denna utveckling och välkomnade förfrågningarna. 
 

§ 9  Plattform för kunskapsbaserad socialtjänst  
Marit Grönberg Eskel, redovisade för hur arbetet inom plattformen för evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten fortskrider. En diskussion fördes kring aktuella regionala 
stödstrukturer och styrelsen uppmanades att komma med eventuella tillägg till de redan 
identifierade. Styrelsen gav Marit i uppdrag att utarbeta en 3-årig projektplan inför 
nästa sammanträde. Diskussion fördes kring referensgrupp till plattformen – en fråga 
som kommer tas upp på nästa styrelsemöte 110527. 
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§ 10  Övriga frågor 

Gerd Lindgren informerade om att socialdepartementet har skickat ett uppdrag till 
FAS, om utvecklingen av ett forskarprogram. Representanter från Karlstads universitet 
är Gun Nordström (representant för hälsa) och Bengt G Eriksson (representant för 
välfärd). 
 
Nästa styrelsemöte 110527.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
          
Marika Jonsson  Gerd Lindgren 
 
 
 
Justerat Justerat 
 
 
     
Jan-Åke Hermansson                                 
 


