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Verksamhetsberättelse
1 juli 2018 till 30 juni 2019

Ordförande reflekterar
Jag har nu haft förmånen att sitta i FSS styrelse i tio års tid, de senaste två som ordförande.
Varje år som vi sammanställer föreningens arbete och engagemang blir jag förundrad:
Hur kan en ideellt arbetande styrelse hinna med så många saker utöver våra civila arbeten
som vi givetvis i första hand förväntas sköta på ett fullödigt sätt?
Svaret kan kort och gott sammanfattas med
ett enda ord: ”engagemang”.
Engagemang för alla medborgare som
behöver socialtjänstens stöd, engagemang i
lokal och regional verksamhetsutveckling
och engagemang i att kunna påverka beslut
och skeenden på den nationella nivån.
I mitt sista Ordförande har ordet (se
https://socialchefer.se/fss-rost-behovs-isamhallsdebatten/) konstaterade jag att FSS
oberoende röst i den socialpolitiska debatten
alltjämt är viktig.
Denna årsredovisning visar att FSS under
det gångna året som vanligt har medverkat i
ett antal sammanhang på den nationella
nivån. Varje gång FSS engagerar sig gör vi
det utifrån en vilja att göra skillnad.
Några frågor som FSS lagt mycket tid på
och som jag vill uppmärksamma är:
• Vår kontinuerliga dialog med Framtidens
socialtjänst (utredningen om socialtjänstlagen) där vi dels haft detta som ett
prioriterat område inom styrelsen, dels
avsatt mycket tid för såväl dialogmöten
med utredningen som flera skriftliga inspel
på delfrågor som utredningen haft på sitt
bord. FSS har bland annat framfört att vi
a) förordar en professionalisering av
besluten om tvångsvård, b) avstyrker en
särskild äldrelag och c) stödjer förenklad
biståndshandläggning (även om vi samtidigt konstaterat att just den pendeln slagit
fram och tillbaka de senaste tjugo åren).
• FSS skrev tillsammans med IT&Telekomföretagen en debattartikel i DN Debatt om
ansvarsgränser vid införandet av ny teknik.

• Vi skrev även en debattartikel i Dagens
Medicin om vikten av att Sveriges kommuner och regioner satsar ännu mer på det
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. Artikeln ”Vi måste satsa
på hållbara lösningar” skrevs tillsammans
med Östersunds kommun och Sveriges
Arbetsterapeuter.
• FSS har anordnat två dialogseminarier på
temat ”Välfärdsteknik inom äldreomsorgen” tillsammans med regeringens
särskilda utredare Peter Larsson.
• FSS medverkade under Almedalsveckan i
ett femtontal paneldebatter, rundabordssamtal och dialogmöten
• … och mycket mer, vilket du kan fördjupa
dig i på de kommande sidorna.
För egen del blir dessa rader de sista i egenskap av ordförande i föreningen, i och med
att jag i skrivande stund bokstavligen är på
väg att byta jobb (den 4 september börjar jag
som kommundirektör i Härnösand).
Det har, som du säkert förstått av ovanstående, varit en ren ynnest att få jobba i FSS
styrelse under så många år. Jag kommer
verkligen att sakna uppdraget och inte minst
alla engagerade och kunniga kollegor från
Sveriges avlånga land som jag har haft förmånen att driva FSS frågor med.
Mitt socialpolitiska engagemang kommer
att vara intakt framgent och jag kommer därför med stort intresse att fortsätta följa FSS
strävan att vara den mest professionella och
efterfrågade rösten på den nationella nivån.
Jag är övertygad om att den rösten kommer
att vara betydelsefull även kommande år.
Lars Liljedahl, ordförande

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.
Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 490 medlemmar (567 föregående år) och 211 (205) stödmedlemmar/prenumeranter på nyhetsbrevet.
Den stora skillnaden i antal medlemmar beror på en noggrannare hantering
av betalande/ej betalande medlemmar i samband med omläggning till centralt fakturasystem.

FSS riksstyrelse
Vid årsmötet i oktober 2018 valdes Lars Liljedahl, Östersund, till ordförande
fram till årsmötet 2019, och följande 17 ledamöter utsågs
Camilla Blomqvist, Stenungsund
Mats Collin, Gävle
Helén Eurenius, Östersund
Inger Fröman, Lund
Alexandra Göransson, Stockholm
Jonas Hampus, Falun
Lena Holmlund, Göteborg
Anette Johannesson, Göteborg
Kerstin Lidman, Sollentuna
Marie Lundqvist, Botkyrka
Ulf Norberg, Vännäs
Graham Owen, Trosa
Monica Persson, Karlstad
Per Sandberg, Växjö
Per Ström, Sala
Petra West Stenkvist, Malmö
Veronica Wolgast, Stockholm
Revisorer: Malin Lindén Ohlsson, Gagnef och Karin Olsson, Söderhamn
Revisorsersättare: Lars-Göran Jansson, Göteborg och Lisbeth Nilsson,
Göteborg.
Valberedningens ordförande och sammankallande: Karin Bodlund, Västerås.
Vid styrelsens konstituerande möte den 3 oktober 2018 valdes följande
personer till förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2018/2019:
Vice ordförande – Kerstin Lidman, Sollentuna
Kassör – Jonas Hampus, Falun
Sekreterare – Anders Fredriksson, Nacka (särskilt uppdrag).
Styrelsen har träffats sex gånger på heldagsmöten eller flerdagsmöten.
Däremellan har styrelseledamöterna drivit föreningens frågor ideellt.
Föreningen har anlitat en konsult för kommunikationsfrågor.
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STYRELSEBESÖK
Under året har riksstyrelsen bjudit in personer för dialog och utvecklande
samtal, bland andra:
• Mia Hemmestad och Ove Ledin från SKL om den nya gymnasielagens
effekter för de nyanlända
• Olivia Wigzell, Beatrice Hopstadius, Jenny Rehnman m.fl. från
Socialstyrelsen vid två tillfällen
• Håkan Leifman och Daniel Carlryd från CAN (Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning)
• Soledad Grafeuille, huvudsekreterare för Arbetsmarknadsutredningen
• Margareta Winberg, Monica Malmqvist och Camilla Sköld från
Framtidens socialtjänst
• Annika Bergman och Per Iversen om KIVO-modellen.

Regionalt arbete
FSS är verksam både nationellt och i tio regioner (föreningar eller nätverk) i
Sverige. För att lyfta bort administrativt arbete från regionansvariga har
medlemsfaktureringen från och med 2019 tagits över av riksföreningen.
Medlemsavgifterna öronmärks för respektive region och kan som tidigare
användas för regionala arrangemang. Flera regioner har haft medlemsmöten
med särskilda teman, utöver styrelse- och nätverksmöten.
Under 2019 har FSS regioner Väst och Sydost avvecklat sina regionala
föreningar, liksom regionerna Värmland/Örebro och Västmanland/Uppsala
tidigare gjort. Dessa fyra bedriver nu sin verksamhet i nätverksform.
Följande personer är regionansvariga:
Gävle/Dala – Jonas Hampus. Jämtland/Västernorrland – Lars Liljedahl.
Norra – Ulf Norberg. Skåne – Petra West Stenkvist. Stockholm/Gotland
– Alexandra Göransson. Sydost – Per Sandberg. Sörmland/Östergötland
– Graham Owen. Värmland/Örebro – Monica Persson. Väst – Anette
Johannesson. Västmanland/Uppsala – Per Ström

Nationellt arbete
FSS ÅRSMÖTE
I samband med Socialchefsdagarna 2018 höll FSS sitt årsmöte. Ett trettiotal
närvarande medlemmar beslutade att styrelsen skulle driva fyra prioriterade
strategiska frågor:
•
•
•
•

Innovationer inom äldreområdet
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Integration
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.
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STRATEGISKA FRÅGOR
Särskilda arbetsgrupper i styrelsen driver de strategiska frågorna framåt.
Innovationer inom äldreområdet
Mål: Digitalt när det är möjligt, personligt när det behövs.
Strategigrupp: Jonas Hampus, Anders Fredriksson, Anette Johannesson,
Marie Lundqvist och Lars Liljedahl.
Vårt långsiktiga arbete när det gäller att vara med och bidra till utvecklingen
av en nationell standard och struktur för utveckling och tillämpning av informationsteknologin inom vård och omsorg har fortsatt under verksamhetsåret.
Genom deltagande i expertgrupper, referensgrupper, 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.
Synen på innovationer inom äldreområdet fortsätter att gå i en positiv riktning där tillämpningen av ny teknik ses som en möjliggörare för självständighet och oberoende. Det här gäller hos såväl myndigheter som allmänhet.
Det är glädjande att det har blivit mer och mer vanligt och okontroversiellt
att koppla utvecklingen inom äldreområdet till ny teknik och innovativa
tillämpningar av teknik och arbetsmetoder.
Tillsammans med utredningen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen,
där FSS finns representerade i expertgruppen, har två seminarier anordnats
för dialog med FSS medlemmar om utredningens uppdrag och arbete, i
Göteborg den 21 maj och i Gävle den 29 maj. Seminarierna kommer att
följas upp vid Socialchefsdagarna 2019 i Umeå.
Några aktiviteter/grupper som FSS bidragit i under 2018/2019:
• Expertgruppen som är knuten till regeringens Life Sciencekontor
• Rundabordssamtal under Almedalsveckan på inbjudan av Lunds kommun
• Vitalisjuryn för 2019 års e-Hälsokommun
• Sveapriset för smarta idéer inom e-hälsa
• Nationella rådet för e-hälsa
• SKL Välfärdsteknologin – bättre upphandling av tjänster
• Besvarat terminologiremisser från Socialstyrelsen
FSS uppfattning är att arbetet med struktur, standards och tillämpning av
digitaliseringens möjligheter inom äldreområdet specifikt och inom socialtjänsten och välfärden generellt, går långsamt om än i en positiv riktning.
Det är dock fortfarande en god bit kvar innan vi kan erbjuda de vi är till
för en vård och omsorg där informationen flödar säkert, effektivt och ändamålsenligt. FSS behöver därför fortsätta att vara aktiva för att på olika sätt
underlätta/stödja arbetet mot önskat läge även under kommande verksamhetsår.
Innovationer inom äldreområdet kommer därför fortsätta att vara ett prioriterat område för FSS. FSS ser även en stor potential i att tillämpa innovationer och nya sätt att tänka i det förebyggande och främjande arbetet inom
äldreområdet såväl individuellt som strukturellt.
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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, Camilla Blomqvist, Petra West Stenkvist och
Veronica Wolgast.
Med avsikt att bidra till en utveckling av en evidensbaserad socialtjänst som
möter barn och ungas behov har FSS under år 2018/2019 tillsammans med
Statens institutionsstyrelse (SiS) arbetat för att pröva former för
samverkande arbetssätt som bygger på tillämpning av kunskap i praktiken.
2017/2018 påbörjades en dialog mellan SiS och FSS med syfte att gemensamt öka kvaliteten i de insatser som ska möta ungdomar med allvarligt
normbrytande beteende. Dialogen påbörjades med en diskussion om den
ökade efterfrågan på SiS de senaste åren samtidigt med signaler om att många
ungdomar snabbare borde gå vidare till andra typer av insatser.
Eftersom insatsen i sig utgör en förhöjd risk för ett fortsatt normbrytande
beteende och det idag finns ett vetenskapligt stöd för att institutionsvård bör
vara det absolut sista alternativet för unga med allvarliga beteendeproblem,
bestämdes att FSS och SiS skulle inleda ett samarbete i projektform. Fokus
skulle vara att problematisera bristen på systematiska bedömningar av risker
och behov före placering på SiS samt att utifrån konstaterade behov utveckla
samverkansformer för ett systematiskt genomförande av risk- och behovsbedömning för att nå den lämpligaste insatsen.
Med en optimal samverkan för målgruppen, som tar hänsyn till respektive
organisations beslutsområde, bestämdes att målet måste vara att varje enskild
ungdom ska ges rätt vård, i rätt tid av rätt aktör. Det innebar att även andra
huvudmän (barn- och ungdomspsykiatri och skola) var tänkta att involveras
under projekttiden.
Genom en styrgrupp och arbetsgrupp kom sex kommuner (Vännäs, Östersund, Sjöbo, Göteborg, Stockholm stad och Växjö) tillsammans med SiS att
planera pilotprojektet ”Gemensam behovsbedömning och sammanhållen
vårdkedja för ungdomar med allvarligt normbrytande beteende”. Ett sex
månader långt pilotprojekt startade i januari 2019 omfattande alla placeringar på fem av SiS ungdomshems akutavdelningar. Uppdraget har varit att
ungdomshemmen ska kunna ge en kvalificerad rekommendation till socialtjänsten om fortsatt insats, exempelvis öppna insatser, fördjupad utredning,
placering på HVB eller i familjehem eller på låst behandlingsavdelning.
Under processen att utveckla det nya arbetssättet har arbetsgruppen FSS–
SiS varit en viktig dialogpartner som bidragit med socialtjänstens perspektiv.
I övrigt har samverkansfrågor mellan socialtjänst, utbildning och hälso- och
sjukvård för tidiga insatser bevakats och diskuterats löpande med såväl SKL
som Socialstyrelsen.
Årsplanering 2019/2020
SiS-projektet, som är under utvärdering, kommer att rapporteras i november
2019. En första presentation av erfarenheter från pilotprojektet och vad det
nya arbetssättet gett för resultat kommer ges i seminariet ”Ge ungdomarna
en chans med rätt insats” under Socialchefsdagarna 2019.
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Integration
Mål: FSS ska genom att synliggöra utmaningar för både individen och kommunen medverka till att bryta långvarigt försörjningsstöd och främja kompetensförsörjning inom offentlig sektor.
Strategigrupp: Helén Eurenius, Alexandra Göransson, Kerstin Lidman och
Mats Collin.
Genom att prioritera frågan om integration strävar FSS, på lång sikt, efter
förbättrade levnadsvillkor och minskade klyftor samt att alla människor har
lika värde och rätt till ett gott liv. Strategigruppen integration arbetar för att
synliggöra utmaningar gällande individernas väg till sysselsättning – framförallt med betoning på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och
kommunernas egna utmaningar i frågan om kompetensförsörjning.
Det råder idag stor osäkerhet om vilken roll kommunerna kommer att ha
och kommer att behöva ta avseende individernas väg till sysselsättning när
Arbetsförmedlingens uppdrag och roll ännu inte utkristalliserats. Två viktiga
statliga utredningar har genomförts, Mottagandeutredningen (SOU 2018:22)
och Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2016:03). Hittills har utredningarna
inte resulterat i något konkret. Det s.k. 73-punktsprogrammet har däremot
gett någon riktning till mandatperioden och strategigruppen att bevaka
utvecklingen.
Under verksamhetsåret har Arbetsförmedlingen fått ett nytt uppdrag.
Strategigruppen har haft dialog med bl.a. SKL utifrån vår oro att de som står
längst ifrån arbetsmarknaden kommer att ha svårare att få hjälp. Förutsättningarna för att säkra att invånare inte ska falla mellan stolarna ser olika ut
över landet. FSS anser att det är viktigt att kommunerna får behålla och/eller
utveckla verktyg för att säkra att de som stå längst från arbetsmarknaden får
de stödinsatser som behövs. FSS anser också att kompensation för detta ska
utgå till kommunerna utifrån finansieringsprincipen.
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren att få tillräckligt många medarbetare till bland annat vård och omsorg. Samtidigt
finns grupper som står långt från arbetsmarknaden, och har av olika skäl haft
svårt att tillgodogöra sig den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar.
Bland dem finns många nyanlända från andra länder som har svårt att komma in på arbetsmarknaden både på grund av utbildningsbakgrund och vilken
nivå de uppnått i svenska språket. Ett av de viktiga områdena för kommunerna, i samverkan med Arbetsförmedling och andra parter med liknande
uppdrag, är att stödja dessa målgrupper att kunna genomföra behövlig utbildning och komma ut i arbetslivet. Det är en central del i integration och delaktighet i samhället.
Sådant arbete behöver intensifieras för dem som står långt från arbetsmarknaden, oavsett om de är födda inom eller utom landet. FSS strategigrupp
för integration ser påverkansarbetet på detta område som ett av sina
prioriterade områden.
Årsplanering 2019/2020
Under hösten 2019 kommer strategigruppen att formulera en artikel som
belyser kommunernas situation avseende den målgrupp som står längst ifrån
arbetsmarknaden – för att peka på vikten av gott samarbete med Arbetsförmedlingen och framförallt resurser för att kunna främja individers väg mot
sysselsättning.
8 (17)

Föreningen Sveriges socialchefer, org nr 889200-7637
Årsredovisning 2018/2019

Gruppen har även haft en inledande kontakt med den statliga utredningen
om ”Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och
underhållsstöd”. De inledande samtalen fokuserade kring vilka beröringspunkter utredningen har med kommunernas försörjningsstöd. Utredningen
uttalade att de vill fortsätta dialogen med FSS.
Översynen av socialtjänstlagen
Mål: FSS ska bevaka och säkerställa att portalparagrafens värdegrund och
människosyn hålls levande och utvecklas i översynen.
Strategigrupp: Monica Persson, Marie Lundqvist, Ulf Norberg, Graham
Owen och Per Ström. Under våren tillkom Lena Holmlund. Ulf Norberg och
Per Ström avslutade sina uppdrag.
Arbetsgruppen har arbetat med två olika områden. Dels som FSS representant i en referensgrupp kopplad till utredningen av en ny socialtjänstlag. Dels
som deltagare i Konsumentverkets samverkansråd kopplat till det treåriga
projektet kring överskuldsättning, ”Hur mår din ekonomi”.
Utredningen är på väg mot sitt slutdatum i maj 2020. På referensgruppsmötena kring socialtjänstlagen har ett specifikt område presenterats av utredningen i förväg. Synpunkter har då kunnat samlas in via FSS regioner, riksstyrelse och enskilda medarbetare som varit extra insatta i frågorna. För
hösten 2018 och våren 2019 har fokusområdena varit
• brukarperspektiv
• äldreomsorg – en egen lagstiftning?
• samverkan
• ett stärkt barnrättsperspektiv samt
• bistånd, livsföring och insatser.
Margareta Winberg har besökt styrelsen med sina närmaste medarbetare
senast i slutet av augusti 2019 och föreningen har uppmanats att komma med
skriftliga synpunkter även i detta sena skede av utredningsarbetet. Tidigare
under våren lämnade FSS skriftliga inlagor, se nedan ”Skrivelser och svar på
remisser”.
Konsumentverkets samverkansråd har haft möten under våren för att sedan
avslutas med en konferens. Kopplingen till delar av socialtjänstens arbete är
uppenbar utifrån samtal om överskuldsättning, både vad gäller skulder till
staten och insatser för att begränsa skuldsättning kopplat till spel. Projektet
har allt mer fokuserat på kopplingen mellan skuldsättning och ohälsa och har
jobbat med en bred förankring kring folkhälsoarbete. Samverkan och
samarbete mellan myndigheter har allt mer kommit i fokus då det oftast är
många inblandade om en enskild person är svårt skuldsatt.
Årsplanering 2019/2020
Strategigruppen för översynen av socialtjänstlagen kommer att fortsätta följa
utredningens arbete även om den går mot sitt slut. Resultatet blir en viktig
angelägenhet för oss alla. På Socialchefsdagarna 2019 kommer strategigruppen att leda ett samtal på scenen med Margareta Winberg och hennes närmaste medarbetare.
Konsumentverkets projekt är avslutat.
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STYRELSEINITIATIV, REPRESENTATION, HEARINGS M.M.
FSS styrelseledamöter och medlemmar deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser, alla nämns inte här.
• Under Almedalsveckan 2019 deltog Lars Liljedahl, Mats Collin och Jonas
Hampus från FSS riksstyrelse i 15 olika seminarier, paneler och möten.
• Veronica Wolgast och Kerstin Lidman från riksstyrelsen träffade
Socialstyrelsen i april 2019 om Socialstyrelsens färdplan.
• Kerstin Lidman deltog i Socialstyrelsens resultatseminarium för
kunskapsbaserad socialtjänst i mars 2019.
• På uppdrag av riksstyrelsen deltog FSS-medlemmen Robert Brandt
(Östersund) på världens största e-hälsokonferens i Orlando, USA,
den 11–15 februari 2019.
• På uppdrag av riksstyrelsen representerade FSS-medlemmen Dag Wallströmer (Vingåker) föreningen vid ESN:s Member’s Forum på Malta i
oktober 2018, och Magnus Wallinder (Ljungby) representerade föreningen i ESN:s arbetsgrupp Integrated Care and Support i november 2018.
FSS REPRESENTATION I ARBETSGRUPPER OCH ORGANISATIONER
För att utöva långsiktigt påverkansarbete är FSS medlemmar engagerade
som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper.
• CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning,
Helén Eurenius
• CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen, ersättare
Per Ström
• European Social Network (ESN), Board of Trustees (styrelse) och
the Council (medlemsforum) Graham Owen, ersättare Lars Liljedahl och
Kerstin Lidman
• ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen
• Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), forskning,
Marie Lundqvist, ersättare Inger Fröman
• Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Bedömningsgrupp
för ansökningar om forskningsmedel inom området Migration och
integration, Graham Owen, ersättare Alexandra Göransson
• Framtidens socialtjänst, referensgrupp till utredningen om en översyn
av socialtjänstlagen, Monica Persson, ersättare Ulf Norberg
• ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl (styrelsemedlem och kassör)
• IVO:s insynsråd, Alexandra Göransson
• Konsumentverkets samverkansråd för Samverkan mot överskuldsättning,
Monica Persson
• Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av
life science, Lars Liljedahl
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, referensgrupp inriktad på
systematisk uppföljning inom den sociala dygnsvården för barn och unga,
Petra West Stenkvist och Per Sandberg
• Nationella rådet för e-Hälsa, Jonas Hampus och Anders Fredriksson
• SiS vetenskapliga råd, ledamot, Kerstin Lidman
• Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade
värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)
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• SKL:s referensgrupp för en handlingsplan inom missbruk och beroende,
Malin Lindén Ohlsson
• Socialstyrelsens referensgrupp för förslag till ny LVU, hela FSS strategigrupp för Stärkt stöd och skydd för barn och unga
• SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus
• Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem,
Jonas Hampus
• Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänstens professionsråd,
Inger Fröman med Petra West Stenkvist som ersättare
• Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen – utsedd av ministern,
Jonas Hampus med Anette Johannesson som ersättare
• Översyn av tandvårdsförsäkringen, Per Ström.
SKRIVELSER OCH SVAR PÅ REMISSER
FSS lämnade den 2 april 2019 synpunkter till utredningen Framtidens socialtjänst angående en egen lagstiftning för äldreomsorgen.
FSS lämnade också den 3 mars 2019, efter dialog med utredningen Framtidens socialtjänst, kommentarer och synpunkter angående frågor om tillgänglighet samt socialnämndens möjligheter att delegera beslut.
Därutöver har FSS har under året besvarat fem remisser och lämnat ett
spontanyttrande:
FSS synpunkter den 27 juni 2019 över Socialstyrelsens förslag till Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet (Dnr 4.1 – 640/2019)
FSS yttrande den 11 juni 2019 över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående ungdomsövervakning.
FSS yttrande den 15 november 2018 över Arbetsmarknadsdepartementets
betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande (SOU 2018:22).
FSS yttrande den 14 november 2018 över Socialstyrelsens förslag till
kunskapsstöd: Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd – bestämmelser och stöd i
arbetet. Dnr 3.8 – 6565/2017
FSS yttrande i augusti 2018 över Socialstyrelsens terminologiremiss om
Hjälpmedel för vård och behandling med anledning av den tekniska
utvecklingen och ökad vård i hemmet (besvarades digitalt).
FSS har den 11 november 2018 lämnat ett spontant yttrande på
betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39).
Betänkandet behandlar i stort sett bara landstingets och regionernas hälsooch sjukvård, trots att betänkandet i allra högsta grad berör kommunernas
sjukvård och omsorg.
Yttranden finns att läsa på socialchefer.se under menyn Påverkansarbete.
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KOMMUNIKATION
Två av föreningens kanaler är webbplatsen socialchefer.se och nyhetsbrevet
Socialchefen. På socialchefer.se samlas i första hand föreningens socialpolitiska frågor. Här har 63 (93) nyheter publicerats under året och drygt 50 (50)
blogginlägg.
FSS driver även en kampanjinriktad webbplats för den årliga konferensen,
socialchefsdagarna.se, med syfte att skapa intresse för och ge information
om Socialchefsdagarna. Inför Socialchefsdagarna 2018 lanserades i samarbete med Delegia och konferensadministratören Göteborgsregionen en
kompletterande mobilwebb, som fungerar som en app där all information
som deltagaren behöver samlas (entrébiljett, program, individuella val,
praktisk information, interaktiva inslag). Mobilwebben är kopplad till det
under 2018 lanserade systemet för deltagaranmälningar. Samma funktioner
planeras för en mobilwebb för Socialchefsdagarna 2019, men kommer då att
levereras av Trippus som är ny ramavtalsleverantör till Göteborgsregionen.
Nyhetsbrevet Socialchefen
E-postas ungefär varannan vecka (ej under sommar- och julveckorna) till
medlemmar och prenumeranter, ca 700 mottagare. Under året har 26 (27)
nummer skickats ut.
Påverkansarbete
Den allra viktigaste kommunikationskanalen för påverkansarbete är personliga kontakter. Här har FSS riksstyrelse goda kontaktytor.
Andra mediekanaler som FSS har funnits med i
• Dagens medicin, Vi måste satsa på hållbara lösningar, debattartikel av
FSS, Östersunds kommun och Sveriges arbetsterapeuter, 5 augusti 2019
(https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/05/vi-maste-satsa-pahallbara-losningar/)
• Dagens samhälle, Ensamkommande fastnar i välfärdens mellanrum,
24 januari 2019 (https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ensamkommandefastnar-i-valfardens-mellanrum-25796)
• Dagens Nyheter och dn.se/debatt, Oklart vem som ansvarar för tekniklösningar i välfärden, debattartikel av Lars Liljedahl, FSS och Lars Lundberg,
IT&Telekomföretagen, 7 augusti 2018 (https://www.dn.se/debatt/oklartvem-som-ansvarar-for-tekniklosningar-i-valfarden/)
• dn.se/debatt, slutreplik på ovanstående artikel, 14 augusti 2018
(https://www.dn.se/debatt/repliker/goda-analyser-och-klokaatgardsforslag/)
• Almedalsveckan.
MEDLEMSADMINISTRATION
Sedan februari 2019 har föreningens regioner samlat sin medlemsfakturering
i ett centralt fakturasystem. Det har lyft bort en stor del av administrationen
från de regionansvariga. Alla medlemsavgifter betalas nu in till riksföreningens konto men öronmärks så att respektive region får tillgång till sin del av
intäkterna.
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SOCIALCHEFSDAGARNA 2018 I JÖNKÖPING
Socialchefsdagarna 2018 hölls den 3 till 5 oktober på Elmia i Jönköping.
Temat var Att leda i framtidens välfärd. Under de tre dagarna hölls sex
storföreläsningar och 26 seminarier där några av föreläsarna var Stefan
Fölster, Jenny Madestam, Erika Bjerström, Ruben Östlund, Margareta
Winberg och Renata Chlumska.
Med 728 deltagare och 74 utställande företag/organisationer blev denna
konferens, näst efter Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad, den mest välbesökta hittills.
Dokumentation och intervjuer finns på socialchefsdagarna.se.
Deltagarstatistik
506 deltagare från kommuner (fåtal kommun-/regionförbund)
33 deltagare från privata företag
75 deltagare från myndigheter, utb.institutioner, föreningar osv

85 %
4,5 %
10,5 %

553 kvinnor
175 män

76 %
24 %

506 socialchef eller motsv. beslutsfattare inom socialtjänsten
59 politiker
163 övriga (utvecklare, strateg, projektledare, ekonom, utredare,
samordnare, sakkunnig, handläggare, account manager, m.m.)

70 %
8%

503 tredagarsanmälningar
225 tvådagarsanmälningar

69 %
31 %

267 av de 728 anmälda är medlemmar i FSS

37 %

22 %

Internationellt arbete
DET EUROPEISKA SOCIALCHEFSNÄTVERKET
FSS är medlem i ESN (European Social Network) och är en av de organisationer som var med och grundade ESN för 30 år sedan. Det gångna året har
återigen sett hur FSS har efterfrågats i olika arbetsgrupper, seminarier och
aktiviteter som anordnas av det europeiska socialchefsnätverket. FSS bidrar
till ESN:s strävan att verka för ett starkt socialt perspektiv i policy- och
planeringsfrågor som behandlas i Bryssel. Tillsammans strävar våra båda
organisationer också för att utbyta praktik och erfarenheter mellan medlemsländer.
FSS har en plats i ESN:s styrelse (Board of Trustees) och har deltagit i
styrelsemöten i Bryssel den 21 september 2018, 6 december 2018 och i
Milano den 5 juni 2019.
FSS ordförande Lars Liljedahl och styrelseledamoten Graham Owen
deltog i invigningen av ESN:s nya kontor i Bryssel i september 2018.
Graham Owen ledde arbetet med FSS bidrag till the European Semester
(den europeiska planeringsterminen) under 2018 och har samordnat FSS
bidrag. ESN:s rapport om detta publicerades i oktober 2018 med fokus på
socialtjänstens mest relevanta frågor i olika länder. FSS lyfte svårigheter
med bostadssituationen i Sverige som ett problemområde som drabbar

Föreningen Sveriges socialchefer, org nr 889200-7637
Årsredovisning 2017/2018

13 (17)

många grupper. Arbetet med the European Semester ledde till Graham
Owens deltagande i ESN:s seminarier om Inclusive Activation i Wien i
november 2018 då fokus låg på olika medlemsländers arbete med att
inkludera alla på arbetsmarknaden.
Magnus Wallinder, socialchef i Ljungby kommun, representerade FSS i
arbetsgruppen Integrated Care and Support i november 2018. Magnus bidrag
fokuserade på Kronobergs läns arbete för att öka samverkan mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården med fokus på barnets behov.
Inspirerad av utvecklingen i Skottland har Kronoberg påbörjat ett viktigt
arbete för att minimera skadan av organisatoriska stuprör.
Dag Wallströmer, socialchef i Vingåker kommun, deltog som FSS
representant på Members Forum i Malta i oktober 2018. ESN:s strategier
och fokusområden ligger väl i linje med FSS prioriterade områden, med
särskilt fokus på digitalisering och samverkan mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården.
Den 5–7 juni 2019 deltog tio representanter från FSS riksstyrelse i ESN:s
27:e årliga konferens, denna gång i Milano, Italien. Temat var Quality of
Care: Quality of Life. 558 personer från över 35 länder lyssnade på flera
intressanta föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier. Sverige bidrog
med ett seminarium om tjänstedesign från FoU Sörmland. Traditionsenligt
arrangerade Nordens välfärdscenter Nordic Day som ett inledande pass på
ESN-konferensens första dag. Med sitt tema Ett åldersvänligt Norden för alla
blev inslaget en mycket uppskattad presentation av den nordiska välfärdsmodellen i sin nuvarande skepnad.
STUDIEBESÖK TILL BELGIEN 21–22 MARS 2019
Riksstyrelsens studieresa började med ett besök på EU-parlamentet där Anna
Hedh (S) gav en personlig betraktelse av nuvarande läge inom EU inklusive
Brexitomröstningen, den olösta flyktingfrågan och det stundande valet till
EU-parlamentet.
Från EU-parlamentet var det gångavstånd till det europeiska socialchefsnätverkets kontor som nyligen flyttat till Bryssel från Brighton. ESN presenterade sitt kansli och de mest aktuella frågorna.
Dagen därpå tillbringades i staden Mechelen. Inspirationen till resmålet
fick FSS på Socialchefsdagarna 2018 genom Stefan Fölsters föreläsning om
den inkluderande staden.
I Mechelen träffade vi borgmästare Bart Somers som berättade hur han i
18 år har arbetat mot kriminalitet och segregation. Det har vänt en negativ
trend: från att vara en segregerad, smutsig stad med hög kriminalitet dit ingen
ville flytta, är Mechelen nu en stad som medborgarna känner stolthet över.
Läs mer om Mechelen och studiebesöket i https://socialchefer.se/enlarorik-resa/.
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Resultaträkning
NOT

2019

2018

INTÄKTER
Medlemsavgifter

1

164 269

7 800

Socialchefsdagarna

2

1 262 594

864 493

0

0

Bidrag/sponsring

3

410 000

465 000

Övriga intäkter

4

Räntor/avkastning

SUMMA INTÄKTER

16 470

109 673

1 853 333

1 446 966

KOSTNADER
Styrelsen

5

787 123

815 347

Förvaltningskostnader

6

429 290

439 910

Personalkostnader

7

305 000

310 000

Föreningsavgifter

8

28 730

0

1 550 143

1 565 257

-510

0

9

302 680

-118 291

NOT

2019-06-30

2018-06-30

SUMMA KOSTNADER
Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Kassa
Bankgiro
Placeringskonto

10

Fasträntekonto
Etisk Aktiefond

740

0

574 283

122 344

2 576 107

2 726 107

2 400 000

2 400 000

586 693

586 693

6 137 823

5 835 144

Vinst/förlust föregående år

-5 835 144

-5 953 434

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER

-5 835 144

-5 953 434

302 680

-118 291

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL/SKULDER

ÅRETS RESULTAT
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Noter
Not 1: Det stora överskottet beror på att hanteringen av medlemsintäkterna har centraliserats
under 2019. Respektive region har ett intäktskonto hos FSS riksstyrelse. Under 2019 har FSS
region Väst och FSS region Sydost avvecklat sina regionala föreningar och överfört den avvecklade regionstyrelsens medel till sitt intäktskonto hos riksstyrelsen. Sedan tidigare är FSS
region Värmland/Örebro och FSS Västmanland/Uppsala s.k. nätverksregioner utan styrelse.
Not 2: Intäkten för Socialchefsdagarna i Jönköping låg väl i linje med kalkyl.
Not 3: Sponsor-/samarbetsavtal finns för närvarande tecknade med Tieto, PwC, JP Infonet
och CGI. Faktureringen sker halvårsvis och första halvårets intäkter registreras på kommande
verksamhetsårs resultat. Den lägre intäkten för 2019 beror på eftersläpning på inbetalning från
ett par sponsorer på grund av administrativa orsaker. Detta är åtgärdat inför 2020.
Not 4: Övriga intäkter kommer i huvudsak från köpta annonsplatser.
Not 5: Under rubriken ”Styrelsen” finns alla kostnader knutna till föreningens styrelsemöten.
Här inryms även den årliga studieresan (Belgien 2019) samt styrelsens deltagande på ESN:s
årliga konferens (Milano 2019). 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 varit god uppslutning vid samtliga styrelsemöten.
Not 6: Förvaltningskostnaderna härrör från de tjänster och stöd FSS får från Immix.
Not 7: Kostnadsposten ”personalkostnader” avser arvode för ordförande, vice ordförande,
kassör och sekreterare. Skillnaden från föregående år härrör till arbetsgivaravgifter som sätts
in på skattekontot med en viss oregelbundenhet.
Not 8: Kostnadsposten ”Föreningsavgifter” innefattar medlemskap i ESN (European Social
Network), CSA (Centrum för socialt arbete) och ICSW (International Council on Social
Welfare).
Not 9: Årets resultat är 303 tkr. Överskottet beror i huvudsak på centraliseringen av medlemsintäkterna samt de ökade intäkter som Socialchefsdagarna 2018 (Jönköping) gav föreningen
och till en mindre del av att kostnaden för styrelsens aktiviteter har minskat med ca 15 tkr i
förhållande till 2017/2018. Styrelsen är mycket aktiv att delta i påverkansaktiviteter under
året. Årets resultat är 158 tkr bättre än budget (145 tkr) som kassören beräknat för 2018/2019.
Not 10: Styrelsen beslutade under räkenskapsåret 2016/2017 att föreningens medel ska placeras enligt följande: På det löpande företagskontot och sparkontot ska tillräckligt med medel
finnas för löpande uppgifter. Resterande medel beslutades på styrelsemötet i juni 2017 att
40 % ska vara placerade med låg risk och med möjlighet att fungera som en buffert, de ska
vara möjlig att snabbt få tillgång till vid behov. 40 % ska placeras med hög risk i t.ex. aktiefonder eller investerings spar. Placeringarna ska vara etiska och klimatvänliga. 20 % av de
aktuella medlen ska en arbetsgrupp arbeta vidare med utifrån förslag om placering i mikrolån
eller liknande. Under 2018/2019 har föreningens medel fortsatt att placeras enlig plan.
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Bilaga: Budget 2019/2020
Bokslut

Budget

NOT

2018/2019

2019/2020

Medlemsavgifter

1

164 269

165 000

Socialchefsdagarna

2

1 262 594

850 000

Räntor/avkastning fonder

3

0

0

Erhållna bidrag/sponsring

4

410 000

620 000

16 470

13 000

1 853 333

1 648 000

INTÄKTER

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader

5

305 000

310 000

Förvaltningskostnader

6

429 290

430 000

Styrelsen

7

787 123

713 000

Föreningsavgifter

8

28 730

Regionaktiviteter

9

SUMMA KOSTNADER

30 000
165 000

1 550 143

1 648 000

Finansiella poster

- 510

0

ÅRETS RESULTAT

302 680

0

KOMMENTARER TILL BUDGET 2018/2019
Not 1: Budgeterar med i stort oförändrat medlemsantal.
Not 2: Bygger på erfarenheterna från Socialchefsdagarna 2017 i Östersund.
Not 3: Fondandelar har sålts och vinster har realiserats. Omplacering av medel pågår enligt
plan.
Not 4: Nuvarande samarbetsavtal med Tieto och PwC omförhandlades inför 2018 och fleråriga avtal tecknades. JP Infonet har tecknat ettårsavtal med option på ett år. Avtal med CGI
har tecknats under 2019. Intäkterna för sponsring ökar inför 2019/2020.
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.
Not 8: Kostnadsposten ”Föreningsavgifter” innefattar medlemskap i ESN (European Social
Network), CSA (Centrum för socialt arbete) och ICSW (International Council on Social
Welfare).
Not 9: Med anledning av att insamlingen av medlemsavgifterna centraliserats från 2019 så
förslås att medel avsätts för att stödja olika medlemsaktiviteter på regionnivå.
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