Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, Norra regionen
Årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017
Vid årsmötet 2016-05-19 övergick nätverket i Föreningen Sveriges
Socialchefer till att bli en regionstyrelse. Till ordförande valdes Ulf
Norberg, Vännäs. Till övriga styrelseledamöter valdes Kaisa
Björnström, Jokkmokk, David Gran, Robertsfors och Inger Kyösti,
Piteå.
Årsmötet beslutade vidare att utse Roland Bång, Vilhelmina till revisor
och Marika Rissanen-Korpi, Gällivare till revisorsersättare, samt att
utse Anna-Lena Andersson, Kalix till valberedning för Norrbotten och
Maj-Louise Nilsson, Storuman till valberedning för Västerbotten.
Medlemmar
Föreningen har 26 betalande medlemmar.
Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte 2016-06-13 där
följande funktioner fördelades:
• Kaisa Björnström, vice ordförande
• David Grahn, kassör
• Inger Kyösti, sekreterare
Genomförda styrelsemöten
Styrelsen har genomfört styrelsemöten vid fem tillfällen:
• 2016-09-13, telefonmöte
• 2016-10-07, möte i samband med socialchefsdagarna
• 2016-12-02, telefonmöte
• 2017-02-03, telefonmöte
• 2017-04-24, telefonmöte
Verksamhet
Styrelsens ledamöter har startat en ny förening med många praktiska
frågor: Rollfördelning inom styrelsen och i förhållande till
riksstyrelsen, ekonomi, öppna eget konto, överföringar,
medlemsavgifter, mötesformer mm.
Årsmötets prioriterade frågor för regionens arbete:
1. Kompetensförsörjning
FSS har lyft frågan till kommunförbund och region om
distansutbildningarnas betydelse för att förbättra situationen med
personal- och kompetens försörjning. Norrbottens Kommuner
driver frågan på de befintliga samverkansarenorna och
distansutbildning för socionomer planeras en gång per år i
Norrbotten.

FSS har initierat en dialog mellan företrädare för socionom samt
sjuksköterskeutbildningen och socialcheferna i Västerbotten i
kompetensförsörjningsfrågan.
FSS Norra regionen har diskuterat och planerat en dialog mellan
socialchefer och politik om hur kompetensförsörjningen kan
förbättras som kommer att genomföras vid årets Aktuell
socialpolitik.
2. Regionbildningens konsekvenser
FSS Norra regionen påbörjade inventering av föreläsare i frågan,
men det visade sig att frågan var mycket politiserad och
diskussioner pågick på hög nivå i organisationerna. Konsekvenser
för verksamheten var inte en prioriterad eller aktuell fråga. När
beslutat kom under hösten att inte bilda Region Norrland tystnade
frågan helt.
3. Små kommuners förutsättningar, samverkansmöjligheter
FSS norra regionen har träffat Fredrik Markstedt, PWC, vilket
resulterat i att han kommer till Aktuell socialpolitik 2017-05-17 och
föreläser i ämnet ”Möjligheter och fallgropar i samverkan mellan
kommuner”
Ekonomi
Räkenskapsåret är enligt stadgarna kalenderår. Region Norras
medlemsavgifter för 2016 gick till riksstyrelsen bankgiro. Bokslut
med fordran kommer att redovisas vid skattedeklaration 4 juni.
Posten på 6 800 kronor har överflyttats till Norra regionens konto
2017. Under 2017 förväntas medlemsavgifter inbringa ca 6 800 kr.
Detta innebär att föreningen vid årsmötet har en tillgång på ca
13 000 kronor. Medlemmarna föreslås komma med ideer och
förslag hur medlen ska användas.

