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Verksamhetsberättelse
1 juli 2016 till 30 juni 2017

Ordförande reflekterar
Återigen kan vi se tillbaka på ett verksamhetsår som varit fyllt av aktiviteter,
då medlemmar och en styrelse med ett stort engagemang för socialpolitiska
frågor har tagit sig an de prioriterade områden som årsmötet beslutade om i
oktober 2016: Innovationer inom äldreområdet, Stärkt stöd och skydd för
barn och unga, Kompetens och kvalitet i socialtjänsten samt Översyn av socialtjänstlagen.
I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas, eftersom digitalisering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde som påverkar medborgarna nu och i framtiden.
Styrelsen har bildat grupper för att på ett effektivt sätt driva de strategiska
frågorna.
Sammanfattningsvis har samtliga strategigrupper drivit arbetet en bra bit
framåt. Särskilt vill jag nämna gruppen som ordnade så att vi var bland de
första att få en dialog med Margareta Winberg när hon blev utsedd till särskild utredare för översyn av socialtjänstlagen. Här har det varit en tålmodig
väntan inom FSS på att utredningen skulle komma igång.
Strategigruppen som arbetar med frågan om kompetens och kvalitet har
under flera år byggt upp ett nätverk av personer som nu tillsammans med
FSS kan driva ett förslag på nationell introduktionsutbildning för dem som
ska arbeta med myndighetsutövning.
Strategigruppen för stärkt stöd och skydd för barn och unga har deltagit
med SKL, Socialstyrelsen och den nationella samordnaren Cecilia Grefve i
arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.
Den strategigrupp som mest har tagit till sig uppdraget om digitaliseringens möjligheter är den som arbetat med innovationer inom äldreområdet.
Här ser också FSS digitaliseringen som en stor utvecklingspotential i den
framtida vården och omsorgen.
Utöver gruppernas arbete har vi varit flitiga på att göra vår röst hörd genom att delta i debatten och besvara remisser från departement och myndigheter. Vi har skapat ett bra samarbete med andra aktörer, bl.a. SKL, myndigheter och föreningar där vi funnit att vi har nytta av varandra.
Internationellt har vi fortsatt vara aktiva genom vårt deltagande i ESN och
förstärkt vårt samarbete med kollegor i Europa genom våra studieresor.
Sedan är det ju så att Socialchefsdagarna, som vi årligen arrangerar, har
stor betydelse för många beslutsfattare inom alla sociala verksamhetsområden. Många vill delta både som föreläsare, utställare och deltagare. För FSS är
det ett viktigt tillfälle att uppmärksamma de socialpolitiska frågorna eftersom
de berör så många människors livssituation.
För min egen del lämnar jag nu ordförandeposten och överlämnar stafettpinnen med en övertygelse om att FSS fortsätter sitt framgångsrika påverkansarbete, tillsammans med våra samarbetspartners. En strävan som kräver
både tålamod och taktik.
Karl Gudmundsson, ordförande
Föreningen Sveriges socialchefer, org nr 889200-7637
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Om föreningen
Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en socialpolitisk förening som är
partipolitiskt och religiöst obunden. FSS verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Medlemmarna är chefer och ledare i socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och närliggande verksamheter.

FSS riksstyrelse
Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 545 (530) medlemmar och 210
(229) stödmedlemmar/prenumeranter på nyhetsbrevet.
Vid årsmötet i oktober 2016 valdes följande 18 personer till ledamöter:
Karl Gudmundsson, ordförande, Jönköping
Lars Liljedahl, vice ordförande, Östersund
Inger Kyösti, sekreterare, Piteå
Malin Lindén Ohlsson, kassör, Gagnef
Helén Eurenius, Östersund
Ulf Norberg, Vännäs
Inger Fröman, Lund
Petra West-Stenqvist, Sjöbo
Kerstin Lidman, Sollentuna
Anders Fredriksson, Nacka
Alexandra Göransson, Stockholm
Per Sandberg, Växjö
Graham Owen, Trosa
Johan Hillman, Uppsala
Monica Persson, Karlstad
Lisbeth Nilsson, Göteborg
Anette Johannesson, Göteborg
Jonas Hampus, Falun
Revisorer: Anne Levirinne, Eskilstuna och Karin Olsson, Söderhamn
Revisorsersättare: David Grahn, Robertsfors och Lars-Göran Jansson,
Göteborg
Valberedningens sammankallande: Roland Persson, Simrishamn
Styrelsen har träffats sex gånger på heldagsmöten eller flerdagsmöten. Däremellan har styrelseledamöterna drivit föreningens frågor ideellt. Föreningen
har anlitat en konsult för kommunikationsfrågor.
Under året har riksstyrelsen bjudit in personer för dialog och utvecklande
samtal, bland andra:
• Susanna Wahlberg, SABO
• Staffan Höjer och Elin Hultman, Göteborgs universitet
• Kent Ehliasson, generaldirektör, SiS
• Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
• Margareta Winberg, särskild utredare i översynen av socialtjänstlagen
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Nationellt arbete
VERKSAMHETEN I REGIONERNA
FSS är verksam både nationellt och i tio regioner i Sverige. Flera regioner har
haft medlemsmöten med särskilda teman, utöver styrelse- och nätverksmöten. Varje regionansvarig har normalt en plats i föreningens riksstyrelse:
Skåne Petra West Stenkvist
Sydost Per Sandberg
Väst Anette Johannesson
Värmland Örebro Monica Persson
Södermanland Östergötland Graham Owen
Västmanland Uppsala Johan Hillman
Stockholm Gotland Kerstin Lidman
Gävle Dala Jonas Hampus
Jämtland Västernorrland Lars Liljedahl
Norra Ulf Norberg
SOCIALCHEFSDAGARNA 2016 I KARLSTAD
Socialchefsdagarna 2016 som hölls på Karlstad CCC samlade 827 deltagare
och ca 200 representanter för utställande företag/organisationer. Under det
övergripande temat Innovationskraft i en föränderlig värld hölls nio storföreläsningar och 23 seminarier. Några av föreläsarna var Ardalan Shekarabi,
Olivia Wigzell, Musse Hosseini, Lena Dominelli, Annika Wallenskog, Sara
Mohammad, Désirée Pethrus, Leif Denti och Lars Trägårdh. Dokumentation
i form av anteckningar och videoklipp finns på socialchefsdagarna.se.
Socialchefsdagarna 2016 genererade 1 502 tkr i intäkter.
Deltagarstatistik
725 deltagare från kommuner (fåtal kommun/regionförbund)
39 deltagare från privata företag
63 deltagare från myndigheter, utb.institutioner, föreningar osv

87 %
5%
8%

604 kvinnor
223 män

73 %
27 %

593 socialchef, förvaltningschef eller motsvarande
113 politiker
121 övriga (utvecklare, strateg, projektledare, controller,
samordnare, sakkunnig, handläggare)

72 %
13,5 %
14,5 %

628 Tredagarsanmälningar
199 Tvådagarsanmälningar

76 %
24 %

248 av de 827 anmälda är medlemmar i FSS

30 %
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FSS ÅRSMÖTE
I samband med Socialchefsdagarna 2016 höll FSS sitt årsmöte som samlade
32 deltagare. Årsmötet beslutade om följande prioriterade strategiska frågor
för 2016/2017:
• Innovationer inom äldreområdet
• Stärkt stöd och skydd för barn och unga
• Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
• Översynen av socialtjänstlagen.
I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.
STRATEGISKA FRÅGOR
Under året har särskilda arbetsgrupper i styrelsen drivit de strategiska frågorna framåt.
Översynen av socialtjänstlagen
Mål: FSS ska bevaka och säkerställa att portalparagrafens värdegrund och
människosyn hålls levande och utvecklas i översynen.
Strategigrupp: Monica Persson, Anette Johannesson, Lisbeth Nilsson, Ulf
Norberg och Graham Owen.
Strategigruppens uppdrag har varit att följa arbetet med omarbetningen av
socialtjänstlagen. Arbetet stod länge stilla i väntan på att direktiven för en
översyn ska bli klara. I skrivande stund vet vi att regeringen har utsett Margareta Winberg som särskild utredare och hon har, tillsammans med sin stab,
träffat FSS styrelse för en första dialog. Föreningen kommer nu att intensivt
följa utredningen och delta och påverka så mycket vi kan.
Särskilt ljus kommer att sättas på frågan under Socialchefsdagarna 2017 i
Östersund, där Margareta Winberg är en av föreläsarna. FSS medlemmar och
Socialchefsdagarnas deltagare är inbjudna att vara med och ge underlag till
utredningens arbete.
Under tiden sedan förra årsmötet har strategigruppen fått ett nytt uppdrag; att för FSS räkning ha en plats i Konsumentverkets samverkansråd i
deras treåriga projekt kring överskuldsättning.
Temat överskuldsättning baseras på det regeringsuppdrag om fördjupad
samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016.
Syftet är att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer bidra till
att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att
få ordning på sin ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete med Kronofogden
och Finansinspektionen. Vid sidan av dessa myndigheter finns ett brett nätverk av samverkansaktörer varav FSS är en viktig aktör.
Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
Mål: Staten ska ta ett samlat grepp för att stödja kommunernas kompetensförsörjning inom socialtjänsten med fokus i nuläge på socialsekreterarna.
Strategigrupp: Kerstin Lidman, Inger Fröman, Karl Gudmundsson, Alexandra Göransson och Malin Lindén Ohlsson.
FSS föreslår ett helhetsgrepp för att höja kompetensen och statusen för att
arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det generella socionomprogrammet anses lägga en bra och bred grund för yrket, men precis
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som för läkare krävs det praktisk erfarenhet inom yrket för att bli fullt ut
kvalificerad.
Därför föreslår FSS en allmäntjänstgöring/introduktionsutbildning (AT)
för alla som ska arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten. AT ska
omfatta samtliga områden inom socialtjänsten (barn och ungdom, missbruk,
ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, funktionsnedsättning, våld i nära relationer m.m.). Flera av socialtjänstens klienter har olika kombinationer av behov
och det är viktigt för blivande socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning att kunna inta ett helhetsperspektiv.
Syftet med förslaget är att säkra kompetensen inom myndighetsutövning.
De utredningar, bedömningar och beslut som den enskilde handläggaren gör
har stor betydelse för de barn, unga, vuxna och äldre som av olika skäl kommer i kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten behöver handläggare med
hög kompetens för att socialtjänsten ska kunna ta det yttersta ansvaret. Att
kvalitetssäkra myndighetsutövningen ger också en stabil grund för att kunna
delegera beslut till professionen. Grunden för denna professionalisering är en
jämlik kunskapsbaserad myndighetsutövning där teori och praktik blir likvärdig oavsett viken del av socialtjänsten man arbetar i.
Möten
Under året har vi sökt upp personer som tillsammans med FSS kan förbättra
och driva vårt förslag framåt.
• 16 oktober 2016: Träff med Kjerstin Bergman, SKL
och Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen.
• 26 januari 2017: Internt planeringsmöte.
• 5 maj 2017: Alexandra Göransson och Kerstin Lidman från FSS
träffade Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen.
• 23 augusti 2017: Träff med Kjerstin Bergman och Christina Norlin
Mistander, SKL, Beatrice Hopstadius och Annika Öquist, Socialstyrelsen
samt Cecilia Grefve, Regeringskansliet.
• 24 augusti 2017: Hela styrelsen träffade Margareta Winberg, särskild utredare av översyn av socialtjänstlagen. Utredaren ser gärna ett förslag från
FSS.
Övrigt
27 april 2017: Kerstin Lidman medverkade i paneldebatt arrangerad av Akademikerförbundet SSR, med frågeställningen ”Vem kan bäst bedöma om ett
barn ska skiljas från sina föräldrar eller inte? Är det folkvalda politiker eller
utbildade socialarbetare?”
Årsplanering 2017/2018
Strategigruppen för kompetens och kvalitet i socialtjänsten kommer att
• bevaka förslaget om AT och följa upp med olika intressenter hur frågan
lever vidare
• fördjupa vilka problem vi vill komma tillrätta med
• konkretisera förbättringsområden och begrepp, t.ex. helhetssyn, glappet
mellan utbildning och praktik, konsten att möta människor i det sociala
myndighetsarbetet
• följa socialtjänstlagens översyn löpande och på inbjudan lämna förslag på
allmäntjänstgöring/introduktionsutbildning till särskilda utredaren Margareta Winberg.
Föreningen Sveriges socialchefer, org nr 889200-7637
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Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Mål: FSS arbetar för att socialtjänsten, med både förebyggande och främjande insatser och individuellt anpassade och samordnade insatser, säkerställer
en trygg och säker början på livet för alla.
Strategigrupp: Per Sandberg, Helén Eurenius, Inger Kyösti och Petra West
Stenkvist
Vi har på nära håll kunnat följa SKL:s och Socialstyrelsens samt den nationella samordnarens uppgift att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.
Strategigruppen har fortlöpande deltagit i Cecilia Grevfe och Åsa Regnérs
samråd kring barn- och ungdomsvården.
Följande träffar har ägt rum under året.
• Medverkan i nationellt dialogmöte om den sociala barn- och ungdomsvården. Akademikerförbundet SSR och Vision inbjöd till ett tredje dialogmöte.
• Medverkan i Regeringskansliets referensgrupp med fokus på barn och
ungas psykiska hälsa. Arbetet kommer att fortgå.
• Deltagande vid SKL:s nationella dialog om mottagande av ensamkommande barn och unga.
• Dialogmöte med skolkommissonen utifrån bevakning av samverkansfrågor gällande tidiga insatser.
• Medverkan i Unicefs paneldebatt gällande rapporten Barn i samhällsvård –
vad vet vi om institutions- och familjehemsvården?
• Kent Ehliasson, generaldirektör SiS, bjöds in av strategigruppen till ett
möte med FSS styrelse för inledande dialog om fortsatt samverkan gällande gemensamma utvecklingsfrågor.
Vidare har strategigruppen bevakat utvecklingen kring förstärkt samverkan
mellan skola, socialtjänst, sjuk- och hälsovård, bl.a. enligt Skottlandsmodellen.
Inledande kontakt har tagits med utsedda representanter från Socialstyrelsen och Skolverket utifrån det regeringsuppdrag de fått att genomföra
ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga.
Årsplanering 2017/2018
• Medverka i det nationella arbetet kring barn och unga i vilket ingår att
vara aktiva i debatten kring den sociala barn- och ungdomsvården.
• Ha kontakter med Skolverket och Socialstyrelsen med syfte att följa det
utvecklingsarbete de har att genomföra för tidiga och samordnade insatser
för barn och unga.
• Utveckla samverkan med skolchefsföreningen.
• Bevaka utvecklingen av fungerande samverkansformer med region och
landsting utifrån barn- och ungaperspektivet och psykisk ohälsa.
• Ingå som representant i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om
den sociala dygnsvården för barn och unga. Projektet ska fokusera på systematisk uppföljning och förutsättningar för ett nationellt uppföljningssystem.
• Samverka med SiS gällande samverkan för utveckling av differentierad
samhällsvård, vårdkedjor och systematisk uppföljning.
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Innovationer inom äldreområdet
Mål: Digitalt när det är möjligt, personligt när det behövs.
Strategigrupp: Jonas Hampus, Anders Fredriksson och Lars Liljedahl.
Vi börjar se glädjande resultat som ligger helt i linje med FSS långsiktiga påverkansarbete när det gäller behovet av en nationell standard och struktur för
utveckling och tillämpning av informationsteknologin inom vård och omsorg. Genom debattartiklar, deltagande i expertgrupper, referensgrupp, rundabordssamtal och genom att vara aktiva i besvarandet av remisser i ämnet
har FSS kunnat förmedla sin syn på innovationer inom äldreområdet till
leverantörer, landsting, SKL, regeringsföreträdare och Socialstyrelsen.
Under 2017 upplever vi även att vårt arbete med innovationer inom äldreområdet har varit en bidragande orsak till att ett mer positivt förhållningssätt
omkring möjligheten att tillämpa ny teknik inom äldreområdet har växt
fram, hos såväl myndigheter som allmänhet. Vi upplever att det blir mer och
mer vanligt och okontroversiellt att koppla utvecklingen inom äldreområdet
till ny teknik och innovativa tillämpningar av teknik och arbetsmetoder.
Några aktiviteter som vi bidragit i under 2016/17
• Lars Liljedahl har deltagit i Vitalisjuryn för 2017 e-Hälsokommun,
• Deltagit i Nationella rådet för e-hälsa,
• Deltagit i SKL:s arbetsgrupp för bättre upphandling av välfärdsteknologitjänster,
• Genomfört ett Välfärdsteknologiseminarium vid ESN-konferensen i
Valletta (Östersunds kommun/FSS),
• Besvarat Läkemedelremissen,
• Besvarat Socialstyrelsens terminologiremiss (om Begrepp inom områdena
patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete),
• FSS har varit delaktiga i framtagandet av SKL:s rekommendationer för
Säbo-bemanning nattetid (Lars Liljedahl har ingått i referensgruppen under Agneta Ivåkers ledning).
Det finns samtidigt fortfarande mycket att kvar att arbeta med när det gäller
struktur, standarder och tillämpning för att ytterligare förbättra förutsättningarna för digitalisering inom äldreområdet. Vi har fortfarande en bit kvar
innan vi kan erbjuda dem vi är till för en vård och omsorg där informationen
flödar säkert, effektivt och ändamålsenligt. Från FSS sida kommer vi att fortsätta vara aktiva för att på olika sätt underlätta arbetet mot det önskade läget.
Innovationer inom äldreområdet föreslås därför fortsatt att vara ett prioriterat område för FSS. Användningen av digitaliseringens möjligheter och
användandet av ny (och ibland även gammal teknik på nytt sätt) kommer att
vara viktigt för äldreområdet under lång tid framåt. FSS ser en stor potential i
att tillämpa innovationer och nya sätt att tänka i det förebyggande och främjande arbetet inom äldreområdet, såväl individuellt som strukturellt.
SKRIVELSER OCH SVAR PÅ REMISSER
FSS har under året besvarat åtta remisser:
Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och
unga, Dnr A2016/01307/1, Arbetsmarknadsdepartementet
Begrepp inom områdena patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete.
Remissen besvarades online och FSS tillstyrkte den rakt igenom.
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Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med
barn, SOU 2016:73, Socialdepartementet samt promemorian om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU
2016:7.
Föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete med tillhörande konsekvensutredning, Socialstyrelsen.
Ökad insyn i välfärden, Dnr S2016/06178/FS, Socialdepartementet.
Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, Finansdepartementet.
Se barnet, SOU 2017:6, Justitiedepartementet.
Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre,
Ds 2017:12, Socialdepartementet.
FSS har också lämnat synpunkter på SBU:s planerade forskningsöversyn inom
områdena missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt försörjningsstöd
som sker inom ramen för socialtjänsten och LSS.
Yttrandena är publicerade på
http://socialchefer.se/paverkansarbete/remisser/yttranden-2016/ resp -2017/
KOMMUNIKATION
Föreningen kommunicerar främst genom webbplatserna socialchefer.se och
socialchefsdagarna.se. På socialchefer.se kommuniceras i första hand föreningens socialpolitiska frågor. Här har 80 (140) nyheter publicerats under
året och drygt 70 (80) blogginlägg. Konferensens webbplats inriktar sig på
enbart på information, marknadsföring och dokumentation kring Socialchefsdagarna.
Nyhetsbrevet Socialchefen
E-postas ungefär varannan vecka (ej under sommar- och julveckorna) till
medlemmar och prenumeranter, ca 760 mottagare. Under året har 21 (28)
nummer skickats ut.
Påverkansarbete
Den allra viktigaste kommunikationskanalen för FSS påverkansarbete är
personliga kontakter. Här har FSS riksstyrelse goda kontaktytor.
Andra mediekanaler som FSS har funnits med i
• socionomkarriar.se, Arbetsbelastning och personalomsättning, FSS ordförande Kalle Gudmundsson intervjuad, 8 september 2016
• Dagens Samhälle, Svårare att rekrytera personal i socialtjänsten, FSS vice
ordförande Pia Joelson intervjuad, 29 september 2016
• Nya Wermlands-Tidningen, Monica Persson, regionansvarig för FSS
Värmland-Örebro, intervjuas med anledning av Socialchefsdagarna 2016
som hölls i Karlstad, 5 oktober 2016
• Nya Wermlands-Tidningen, reportage om Ardalan Shekarabis besök i
Karlstad i samband med Socialchefsdagarna 2016, 7 oktober 2016
• samordnarepsykiskhalsa.se, I bostadsbristens Sverige handlar socialtjänstens
insatser om tak över huvudet, FSS ordförande Karl Gudmundssons inlägg i
gästbloggen, 28 november 2016.
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STYRELSEINITIATIV, REPRESENTATION, HEARINGS M.M.
• Lars Liljedahl har sedan 2014 deltagit i ESN:s arbetsgrupp Ageing and Care
och på EU-kommissionens uppdrag tagit fram goda exempel inom samverkan mellan sjukvård och socialtjänst, arbetskraftsförsörjning, rehabilitering och anhörigstöd.
• Lars Liljedahl finns också i den expertgrupp som regeringens samordnare
inom Life Science-området driver. Lars framför och bevakar kommunernas roll i utvecklingsarbetet om förslag på förändringar inom lagar, förordningar eller annan nödvändig nationell samordning.
• Per Sandberg, Petra West Stenkvist och Inger Kyösti har deltagit i samråd
kring den sociala barn- och ungdomsvården som ministern Åsa Regnér
och den nationella samordnaren Cecilia Grefve anordnat.
• Kerstin Lidman, Alexandra Göransson och Graham Owen har deltagit i
samtal om situationen kring ensamkommande barn med SKL.
• Karl Gudmundsson, Graham Owen och Lars Liljedahl har deltagit i European Social Networks styrelse.
• Anders Fredriksson har deltagit i rundabordssamtal om e-hälsa och välfärdsteknik, Åsa Regnér, Socialdepartementet.
• Anna-Lena Andersson har representerat FSS i en ESN-workshop, Young
offenders in Europe – Active inclusion and rehabilitation, samt ett erfarenhetsutbyte i form av peer learning i Aten.
• Helén Eurenius har deltagit i Regeringens referensgrupp för Barn och
ungas psykiska hälsa
• Malin Lindén Ohlsson har deltagit i rundabordssamtal hos SABO om ett
nytt Framtidsprogram
• Pia Joelson har deltagit i referensgrupp till Regeringskansliets utredning
om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03).
• Pia Joelson och Anette Johannesson har deltagit i referensgrupp för Äldres
psykiska hälsa, ett samarbete mellan den nationella samordnaren på området psykisk hälsa (S2015:09) och Socialstyrelsen, inom ramen för arbetet
med Rådet för styrning med kunskap.
• Karin Bodlund har deltagit i projektledningsgrupp då Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd. Per Sandberg och Ricardo Espinosa Pensa är
FSS representant i projektets prioriteringsgrupp där uppdraget är att utifrån framtagna kunskapsunderlag enas om hur högt prioriterad respektive åtgärd som tas upp i riktlinjerna ska vara.
• Robert Brandt har representerat FSS vid ESN-seminarium i Bratislava,
Slovakien.
• Petra West Stenqvist har deltagit i ett frukostseminarium, en paneldiskussion utifrån Unicefs rapport Barn och samhällsvård – Vad vet vi om institutions- och familjehemsvården?
• Kerstin Lidman har deltagit i en panel på SSR:s frukostseminarium om
politikerinflytande i individärenden.
• Camilla Blomqvist representerar FSS som är medarrangör för Socialtjänstforum där forskning om socialtjänsten presenteras.
• Kerstin Lidman och Graham Owen, samarbete kring ESN konferens med
Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn.
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• Karl Gudmundsson har deltagit i ett panelsamtal vid Svenska Vårds konferens Framtidens vård och omsorg – vilken roll spelar fristående utförare?
• Karl Gudmundsson och Lars Liljedahl har deltagit i chefsfrukost ledd av
generaldirektör Olivia Wigzell på Socialstyrelsen.
• Malin Lindén Ohlsson och kommunikatören Kerstin Öhman har deltagit i
Almedalsveckan 2017.
• Flera av styrelseledamöterna har deltagit på European Social Services Conference i Valletta, Malta.
FSS REPRESENTATION I ARBETSGRUPPER OCH ORGANISATIONER
FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter
i ett antal grupper. Utöver de mer långsiktiga engagemangen deltar FSS också
vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser.
• CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning,
Helén Eurenius
• CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Lotta Persson, ersättare
Graham Owen
• ESN, European Social Network, Karl Gudmundsson, Graham Owen, Lars
Liljedahl
• ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen
• FEAD:s övervakningskommitté, Alexandra Göransson
• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Bedömningsgrupp för
ansökningar om forskningsmedel inom området Migration och integration, Graham Owen, ersättare Alexandra Göransson
• ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl
• IVO:s insynsråd, Karl Gudmundsson
• Konsumentverkets samverkansråd för Samverkan mot överskuldsättning,
Monica Persson
• Ledningsgrupp för Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
och liknande tillstånd, Karin Bodlund
• Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av
life science, Lars Liljedahl
• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och liknande tillstånd, prioriteringsgrupp, Ricardo Espinosa Pensa
• Nationella rådet för e-Hälsa, Malin Lindén Ohlsson och Anders Fredriksson
• Nationella samordnaren för den kommunala barn- och ungdomsvården,
referensgrupp, Inger Kyösti, Per Sandberg, Petra West Stenkvist
• Regeringens referensgrupp för Barns och ungas psykiska hälsa,
Helén Eurenius
• SiS forskningsråd, ledamot, Kerstin Lidman
• Socialchefsdagarna 2017 i Östersund, Helén Eurenius, Lars Liljedahl, Eva
Rönnbäck, Lisbet Sander, Nicholas Singleton, Kerstin Öhman
• SVEA-priset, jurymedlem, Kerstin Lidman
• Sveriges eHälsokommun 2017, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Lars Liljedahl
• Välfärdsutredningens referensgrupp, Lisbeth Nilsson, ersättare Anders
Fredriksson.
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Internationellt arbete
DET EUROPEISKA SOCIALCHEFSNÄTVERKET
Under året har FSS efterfrågats i olika aktiviteter anordnade av ESN
(European Social Network): ett antal träffar, seminarier, workshops och
arbetsgrupper. Efterfrågan bekräftar att FSS har en stark ställning i det europeiska sammanhang där ESN verkar för ett socialt perspektiv i EU:s planering och påverkar policyfrågor.
• FSS har en plats i ESN:s styrelse och har deltagit i styrelsemöten i Brighton
den 17 mars och i Valletta den 25 juni 2017. Från 2017 har ESN:s ledning
en ny konstruktion där styrelsen har minskats från 20 medlemmar till 6
och fått en ny benämning, ”Board of Trustees”, ett beslutsorgan där FSS är
representerad.
• Graham Owen ledde arbetet med FSS bidrag till the European Semester
under september 2016 och har samordnat FSS bidrag till årets arbete.
• Robert Brandt, biträdande vård- och omsorgschef i Östersund deltog för
FSS räkning i ESN:s seminarium Investing in the social services workforce, i
Bratislava i november 2016.
• Graham Owen, styrelsemedlem, deltog i ett förberedande möte i februari
inför årets Members Forum där ESN-medlemmar gjorde en prioritering
av ESN:s frågor och inriktning inför kommande året.
• Robert Brandt, Östersund och Dag Wallströmer, Vingåker deltog som FSS
representanter på Members Forum i Bryssel. ESN:s strategier ligger väl i
linje med FSS prioriteringar.
• Den 25–28 juni 2017 deltog elva representanter från FSS riksstyrelse i
ESN-konferensen i Valletta, Malta. Transforming Lives Through Innovation and Technology var titeln för ESN:s 25-årsjubileum. En rekordkonferens där 530 deltagare från 32 länder lyssnade på flera intressanta föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier. Sverige och FSS representerades
med bidrag från Östersunds kommun, Söderhamns kommun och Norrköpings kommuns Praktik Utveckling Forskning Framtid (PUFF)
SOCIAL WORK SCOTLAND
Den 23–25 mars 2017 åkte FSS riksstyrelse till Edinburgh, Skottland för att
lära sig mer om socialtjänsten i Skottland. Inbjudan att resa dit kom från
Social Work Scotland som ordnat ett tvådagarsprogram. Social Work Scotland är en paraplyorganisation för Skottlands socialchefer men är också finansierad av regeringen och fungerar som ett rådgivande planeringsorgan.
Vi lyssnade på föreläsningar om lagstiftningen och praktik i Skottland
både vad gäller barn, familjer, vuxna och äldreomsorg. Alexandra Göransson,
FSS, samordnade en föreläsning om situationen i Sverige. Vi diskuterade
likheter och skillnader mellan våra länder.
Intrycket var att Skottland har höga ambitioner, fokuserar på tidiga insatser och samordning utifrån brukarens behov. En stark värdegrund som bygger på människors självbestämmanderätt och integritet präglade alla beskrivningar av praktik i Skottland. Representanter från Skottland kommer att
besöka Sverige senare under året och träffa några av FSS regionstyrelser.
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ÖVRIGT
FSS representanter har varit aktiva i planeringen av ESN:s seminarium om
Migration i Stockholm den 23–24 oktober 2017. Seminariet är ett samarbete
mellan Socialstyrelsen, ESN och Stockholms Stad.
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Resultaträkning
NOT

2017

2016

1

4 300

19 260

INTÄKTER

Medlemsavgifter
Socialchefsdagarna

1 501 864

1 194 832

Räntor/avkastning

2

0

0

Bidrag/sponsring

3

465 000

315 600

Övriga intäkter

4

38 441

440 281

2 009 605

1 969 973

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

Styrelsen

5

641 604

512 787

Förvaltningskostnader

6

387 504

509 930

Personalkostnader

7

340 065

345 746

1 369 173

1 368 463

990

0

8

639 442

601 511

NOT

2017-06-30

2016-06-30

SUMMA KOSTNADER

Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Bankgiro

240 635

988 810

Placeringskonto

2 726 107

1 338 490

Fasträntekonto

2 400 000

2 400 000

Etisk Aktiefond

586 693

586 693

5 953 434

5 313 992

Vinst/förlust föregående år

-5 313 992

-4 712 481

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER

-5 313 992

-4 712 481

639 442

601 511

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL/SKULDER

ÅRETS RESULTAT
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Noter
Not 1: Medlemsintäkterna (4 300 kr) kommer från nätverksregioner som
saknar styrelse och under året har det varit FSS region Värmland/Örebro och
FSS region Norra. Dock har region Norra under våren bildat en
regionstyrelse och börjat sitt lokalarbete. Medlemsintäkterna som tillhörde
region Norra har överförts till regionens konto (5 600 kr). Region Västmanland/Uppsala har avslutat sin regionala styrelse, då inget intresse fanns att
arbeta i styrelsen. 30 medlemmar (9 900 kr) har betalat sin medlemsavgift på
riksstyrelsens bankgiro, vilket är betydligt färre än föregående år, då det var
65 betalande medlemmar.
Not 2: Styrelsen har under året diskuterat hur en del av föreningens medel
ska placeras. På vårt löpande konto och sparkonto ska tillräckligt med medel
finnas för löpande uppgifter. Resterande medel beslutades på styrelsemötet i
juni 2017 att 40 procent ska vara placerade med låg risk och med möjlighet
att fungera som en buffert som det snabbt går att få tillgång till vid behov. 40
procent ska placeras med hög risk i t.ex. aktiefonder eller investeringssparande. Placeringarna ska vara etiska och klimatvänliga. 20 procent av de aktuella
medlen ska en arbetsgrupp arbeta vidare med utifrån förslag om placering i
mikrolån eller liknande.
Not 3: Sponsor-/samarbetsavtal finns för närvarande tecknade med Tieto,
PwC och JP Infonet. Faktureringen sker halvårsvis och första halvårets intäkter registreras på kommande verksamhetsårs resultat.
Not 4: Övriga intäkter kommer i huvudsak från annonsering.
Not 5: Under rubriken Styrelsen finns alla kostnader knutna till föreningens
styrelsemöten. Här inryms även den årliga studieresan (Edinburgh 2017)
samt styrelsens deltagande på ESN:s årliga konferens (Valletta 2017). Här
återfinns resekostnader i samband med seminarier och/eller andra uppdrag
på nationell och internationell nivå där FSS medverkan har efterfrågats. Det
har varit ett aktivt år för styrelsen med deltagande i många olika forum för
att utveckla Sveriges socialtjänst. Det har också varit god uppslutning vid
samtliga styrelsemöten.
Not 6: Förvaltningskostnadernas minskning beror på att Immix AB som
ansvarar för kommunikationsverksamhet har arbetat färre timmar än föregående år.
Not 7: Kostnadsposten ”personalkostnader” avser arvode för ordförande,
vice ordförande, kassör och sekreterare.
Not 8: Årets resultat blir därmed ett överskott på cirka 640 tkr. Överskottet
kommer från den vinst som Socialchefsdagarna 2016 (Karlstad) gav föreningen. Årets resultat (640 tkr) ligger nära den budget (650 tkr) som kassören beräknat för 2016/2017.
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Bilaga: Budget 2017/2018
NOT

Bokslut

Budget

2016/2017

2017/2018

INTÄKTER

Medlemsavgifter

1

4 300

10 000

Socialchefsdagarna

2

1 501 864

1 100 000

Räntor/avkastning fonder

3

0

0

Erhållna bidrag/sponsring

4

465 000

475 000

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

38 441

50 000

2 009 605

1 635 000

KOSTNADER

Personalkostnader

5

340 065

400 000

Förvaltningskostnader

6

387 504

400 000

Styrelsen

7

SUMMA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

641 604

600 000

1 369 173

1 400 000

639 442

235 000

KOMMENTARER TILL BUDGET 2017–2018
Not 1: Förutsätter en fortsatt aktiv medlemsvärvning i nätverksregionen
Värmland/Örebro och Västmanland/Uppsala.
Not 2: Bygger på anmälningsläget till Socialchefsdagarna i Östersund per den
17 augusti 2017.
Not 3: Låga räntenivåer och svårbedömd börs.
Not 4: Nuvarande samarbetsavtal med Tieto, PwC och JP Infonet ska omförhandlas inför 2018. Förhoppningen är att nya avtal tecknas med befintliga
sponsorer med en 2-procentig ökning av summan.
Not 5: Arvoden till ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Not 6: Kostnader för föreningens kommunikationsverksamhet samt övriga
förvaltningskostnader.
Not 7: En aktiv förening kräver en aktiv styrelse. Budgetförslaget tillåter en
lika aktivt arbetande styrelse även under nästkommande verksamhetsår.
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