FSS SKÅNEREGIONEN

Verksamhetsberättelse 2016/2017 för Föreningen Sveriges Socialchefer
Skåneregionen
Styrelsen har under året bestått av:
Petra West-Stenkvist, Sjöbo, ordförande
Ricardo Espinoza, Lund, sekreterare
Inger Fröman, Lund, kassör
Stina Lundqvist, Simrishamn, ledamot
Dan Kjellsson, Ystad, ledamot
Dina Åbinger, Helsingborg, ledamot
Styrelsen representeras i riksföreningen av Inger Fröman och Petra West-Stenkvist
Revisor har varit Carina Lundkvist, KFSK och valberedningen har bestått av
Annika Pettersson, Lund och Arash Zinat Bakhsh, Malmö.
FSS Skåne har under året haft totalt 57 medlemmar.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft två styrelsemöten. (Varav ett med
möjlighet till deltagande genom Skype). Kontakter har därutöver skett via telefon och
e-post.
Styrelsen har löpande informerats av om pågående påverkansarbete i riksstyrelsen:
möten med företrädare för regeringen, Socialstyrelsen, andra myndigheter/
organisationer, deltagande i arbetsgrupper, besvarande av remisser m.m. Syftet har
varit att inhämta synpunkter och inspel från Skåneregionen att ta med i de forum och
aktiviteter där regionens representanter medverkat.
Styrelsemedlemmar i de regionala föreningarna har vid ett par tillfällen fått frågan
från riksstyrelsen om att företräda och/eller representera centrala FSS i sammanhang
där föreningens kompetens efterfrågats. Ricardo Espinoza har utifrån det deltagit i
”Prioriteringsgruppen inom nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd”.
Dan Kjellsson deltog i november i det danska årsmötet för kommunala social-, hälsa
och arbetsmarknadschefer. Temat för året som var ”Hvem er ude og inde” berörde
frågan om hur hantera att samhället inte har råd att hjälpa alla och huruvida det inte
enbart är kommunerna som äger frågan. Mer om innehåll och reflektioner från mötet
gick att läsa i Dans artikel införd i FSS nyhetsbrev 2017-11-27

FSS Skåne bjöd den 21 april 2017, i samverkan med kommunförbundet Skåne, in till
ett seminarium i Lund med Louise Bringselius representant från Tillitsdelegationen.
Seminariet genomfördes i samband med föreningens årsmöte.
Såväl form för mötet som innehåll uppskattades av de som deltog.
Styrelsen har utifrån årsmötets önskemål under året arbetat vidare för att tillsammans
FSS Skåne, kommunförbundet Skåne och Skånes socialchefsråd arrangera ett
uppföljande chefsseminarium innehållande aktuella frågor inom socialtjänstområdet.
En planering har gjorts och inbjudan till ett chefsseminarium har gått ut i samband
med kallelse till årsmötet 2018. (Bifogas)
Petra West Stenkvist

Ricardo Espinoza

Ordförande

Sekreterare

