FSS SKÅNEREGIONEN

Verksamhetsberättelse 2014/2015 för Föreningen Sveriges Socialchefer
Skåneregionen
Styrelsen har under året bestått av:
Petra West-Stenkvist, Sjöbo, ordförande
Ricardo Espinoza, Lund, sekreterare
Inger Fröman, Lund, kassör
Annelie Larsson, Malmö, ledamot
Åsa Nejdebring, Simrishamn, ledamot
Stina Lundqvist, Simrishamn, ledamot
Styrelsen representeras i riksföreningen av Inger Fröman och Petra West-Stenkvist
Revisor har varit Kjell-Åke Nilsson, Sjöbo och valberedningen har bestått av
Annika Pettersson, Lund och Arash Zinat Bakhsh, Malmö.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett sammanträde och ett arbetsmöte.
Därutöver har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post.
FSS har sedan årsmötet 2014 haft två medlemsmöten; ett under hösten 2014 och ett
under våren 2015. Medlemsmötena har planerats i enlighet med planeringen
förgående år att prioritera de lokala frågorna: Kompetensutveckling och
socionomutbildningens utveckling samt aktiviteter för att rekrytera fler medlemmar
Tema för höstens möte var ”Information och dialog för kompetensutveckling i dialog
med socialhögskolorna Malmö och Lund”.
Mötet föregicks av ett arbetsmöte mellan företrädare från styrelsen och högskolorna.
Vårens medlemsmöte tema var att inför fortsatt planering av FSS arbetet och
aktiviteter inventera vad medlemmarna i FSS Skåne vill använda föreningen till.
De förslag som väcktes av den fåtaliga medlemsgrupp av fyra personer som
träffades var:
- nätverk för chefer, ventilera aktuella frågor, knyta kontakter
- bjuda in personer med anknytning till aktuella frågor
- få information om arbetet på riksnivå
- samverkan mellan socialchefsnätverket inom KFSK och FSS
I samband med socialchefsdagarna i Göteborg bjöd Skåneregionens styrelse till ett
socialt samkväm, med syfte att på ett trevligt sätt samla gamla och nya medlemmar.

Vid förgående årsmöte beslutades utöver ovanstående prioriteringar att styrelsen
skulle fortsätta ett samarbete med Danmarks motsvarighet till FSS vilket inte skett.
På riksnivå har Inger Fröman deltagit i en arbetsgrupp gällande kompetens och
kvalitet i socialtjänsten och Petra West Stenkvist i en arbetsgrupp gällande tidiga
insatser. Arbetet kan följas på FSS hemsida.
FSS Skåne har under året fått åtta nya medlemmar.
En uppdatering har gjorts av medlemsregistret vilket resulterat i att ett antal
medlemmar tagits bort utifrån aktualitet och obetalda medelemsavgifter.
På förslag från FSS Skåne har Riksstyrelsen för att underlätta inbetalningen av den
årliga medlemsavgiften tagit fram ett fakturaunderlag som kommer att skickas ut i
slutet av året.
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