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Verksamhetsberättelse
1 juli 2021 till 30 juni 2022

Ordförande reflekterar
2022 var ett händelserikt år trots att vi i början av året var kvar i
omfattande restriktioner kopplade till covid-19-pandemin. Vi har löst
utmaningarna med att ta klivet in i den digitala världen, så FSS har fortsatt
kunnat vara den röst vi vill vara i den socialpolitiska debatten.
FSS riksstyrelse arbetar sedan några år tillbaka i tre strategiska grupper,
och alla har gjort en beundransvärd insats med att hålla oss aktuella och
relevanta i de pågående debatterna. Syftet med grupperna är att vi ska
kunna vara mer långsiktigt strategiska med hur och i vilka frågor FSS vill
vara med och påverka, samtidigt vill vi kunna väcka relevanta frågor.
Rent konkret försöker styrelsen hålla fast vid en bra sak som kom ut av
pandemin: vi har bara vartannat möte fysiskt och vartannat digitalt. Det
underlättar för de ledamöter som har långt att åka och alla har vi ju ett
pressat schema i vardagen.
Det är hela tiden påtagligt hur viktigt det är med samarbete och
samverkan mellan välfärdsaktörer. Vi är beroende av varandra för att
uppnå våra högt ställda mål om en god och tillgänglig välfärd.
Under det gångna året har vi hållit kvar kontakten med de statliga
myndigheter som har störst bärighet på våra frågor. Ett relativt nytt
samarbete är med Systembolaget, då bland annat med deras kampanj ”En
barndom utan baksmälla”.
Vi har hållit uppsikt över arbetet med en eventuell ny äldrelag och har
därmed haft anledning att fundera på vilka målgrupper det är som egentligen är beroende av socialtjänstens insatser under längst tid i livet. Här har
funktionshinderområdet kommit i skymundan så där behöver vi engagera
oss mer.
Arbetet med nya socialtjänstlagen har styrelsen ägnat mycket tid åt. Vi
håller fast vid vår linje att en första linjens socialtjänst är rätt väg att gå när
vi ska öppna upp och modernisera vår socialtjänst. Många har varit intresserade av att diskutera den här frågan med föreningens representanter.
Utöver dessa kontakter har vi en lång lista på viktiga välfärdsaktörer som
vi vill ha dialog med –för vi behöver verkligen hitta vägar till att arbeta mer
tillsammans.
Som du kommer att se när du läser verksamhetsberättelsen har vi varit
med i många olika forum. Vi har besvarat ett stort antal remisser som ställts
till föreningen – här har styrelseledamöter lagt ner ett stort och gediget
arbete med remissvaren och det kommer så pass många förfrågningar att
styrelsen tvingas till en viss prioritering av vilka vi mäktar med att besvara.
Styrelsen gör där en samlad bedömning och vi har svarat på alla remisser
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som bedöms som extra viktiga för vårt arbete med att påverka utvecklingen
av den svenska välfärden och socialtjänsten.
Hoppas du blir lika nöjd som jag med vad en förening som FSS kan hinna
åstadkomma under ett verksamhetsår! Det har varit intressant och jag törs
nog påstå att kommande verksamhetsår kommer att bli minst lika intressant.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla i den engagerade riksstyrelsen
och till alla medlemmar som gett oss viktiga inspel i olika spår.
Monica Persson, ordförande
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Om föreningen
Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en socialpolitisk förening som är
partipolitiskt och religiöst obunden. Utifrån vår profession och tillgänglig
kunskap verkar FSS för utveckling av den svenska välfärden. Medlemmarna
är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.
Föreningen hade vid räkenskapsårets utgång 404 medlemmar (405 föregående år) och 229 (238) prenumeranter på nyhetsbrevet.

FSS riksstyrelse
Vid årsmötet i september 2021 valdes Monica Persson, Karlstad, till
ordförande fram till årsmötet 2022, och följande 17 ledamöter utsågs.
Anna-Lena Andersson, Kalix
Lina Blombergsson, Huddinge
Camilla Blomqvist, Göteborg
Anna Burston, Lund
Mats Collin, Härnösand
Ebba Gierow, Ale
Lenita Granlund, Uppsala
Ola Götesson, Region Jönköpings län
Jonas Hampus, Falun

Lena Holmlund, Göteborgsregionen
Magnus Höijer, Gävle
Marie Ivarsson, Sollentuna
Eva Lotta Lindskog, Kristinehamn
Petra West Stenkvist, Malmö
Dag Wallströmer, Vingåker
Veronica Carstorp Wolgast, Stockholm
Helena Åman, Upplands-Bro

Revisorer: Malin Lindén Ohlsson och Karl Gudmundsson.
Revisorsersättare: Lisbeth Nilsson och Lars-Göran Jansson.
Valberedning: Marjo Koivumaa och Robert Brandt.
Vid styrelsens konstituerande möte den 24 november 2021 valdes
följande personer till förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2021/2022:
Vice ordförande – Lina Blombergsson
Kassör – Jonas Hampus
Sekreterare – Anders Fredriksson (särskilt uppdrag).
Styrelsen har haft digitala möten vid fem tillfällen och hybridmöten vid två
tillfällen. Liksom föregående räkenskapsår har det verkställande utskottet
varit aktiva mellan styrelsemötena och flera beslut har fattats via mejl.
Föreningen har anlitat konsulter för föreningens löpande kommunikation
och för Socialchefsdagarnas innehåll, produktion och kommunikation.
STYRELSEBESÖK

Under året har riksstyrelsen bjudit in personer för dialog, påverkande och
utvecklande samtal. Alla möten har skett digitalt. Vi har träffat:
• Annika Öqvist, Stina Hovmöller och Eva Wallin från Socialstyrelsen.
• Ulla Hihldor och Agneta Gunillasson från SIS.
• Roy Melchert från SKR.
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Regionalt arbete
FSS är indelat i tio regioner vars medlemsantal styr hur många representanter regionen har i riksstyrelsen. En del regioner bedriver sin verksamhet i
föreningsform och andra har övergått till mindre formella nätverk. Ett fåtal
regioner har under året haft medlemsmöten med särskilda teman, utöver
styrelsemöten. Följande personer är regionansvariga:
Gävle/Dala – Jonas Hampus
Jämtland/Västernorrland – Mats Collin
Norra – Anna-Lena Andersson
Skåne – Petra West Stenkvist
Stockholm/Gotland – Veronica Carstorp Wolgast
Sydost – Ola Götesson
Sörmland/Östergötland – Dag Wallströmer
Värmland/Örebro – Eva Lotta Lindskog
Väst – Lena Holmlund
Västmanland/Uppsala – Lenita Granlund.

Nationellt arbete
FSS ÅRSMÖTE

I anslutning till Socialchefsdagarna 2021 höll FSS sitt årsmöte där sex medlemmar deltog på plats och 26 medlemmar deltog digitalt. Årsmötet beslutade bland annat om att fastställa styrelsens förslag till långsiktiga strategiska
frågor:
• social hållbarhet och inkludering,
• äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete samt
• lagstiftningar, regelverk och tolkningar.
LÅNGSIKTIGT STRATEGISKT ARBETE

Social hållbarhet och inkludering

Strategigrupp: Veronica Carstorp Wolgast, Ola Götesson, Magnus Höijer,
Ebba Gierow, Anna-Lena Andersson
Vårt uppdrag
Ojämlikheten mellan olika gruppers livsvillkor avseende ekonomi, bostad
och uppväxtvillkor är ett hot för en hållbar utveckling i samhället. FSS avser,
ibland som enskild aktör, ibland tillsammans med andra, påverka beslutsfattare att agera för minskade klyftor och utanförskap.
Vad vi har gjort
Arbetet har under verksamhetsåret har haft ett fokus på Arbetsförmedlingens förändring, men det har inte kunnat drivas vidare i önskad takt.
Mötet med SKR blev inställt hösten 2021, och därefter har inga uppföljningar gjorts.
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Framåt
Social hållbarhet och inkludering fick en nystart i samband med FSS styrelsemöte i augusti/september 2022. Området bedöms som mer aktuellt än
någonsin i ljuset av bland annat samhällsdebatten kring kriminalitet i vissa
områden samt den kommande nya socialtjänstlagen Gruppen har som
ambition att under hösten 2022 påbörja arbetet kring tre delar:
Ta fram ett förslag på vad FSS bör fokusera på för nå den ambition som
uttrycks i uppdraget.
• Identifiera samverkansaktörer som kan vara relevanta i det sammanhanget.
• Gå ut externt, i debattartikel eller motsvarande, för att tydliggöra hur
FSS ser på vad som behöver göras långsiktigt för att skapa en mer socialt
hållbar samhällsutveckling.
•

Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete

Strategigrupp: Camilla Blomqvist, Anna Burston, Lenita Granlund, Helena
Åman, Petra West Stenkvist.
Vårt uppdrag
Välfärdsorganisationerna har stora omfattande uppdrag som är helt beroende av varandra. Helhet och samarbete är ord som är återkommande.
FSS verkar för att samhällets olika välfärdsorganisationer överbryggar de
gråzoner som respektive uppdrag skapar. Samarbete över organisatoriska
gränser ger en förutsättning för professionerna att möta medborgaren
utifrån ett helhetsperspektiv.
FSS vill också verka för att uppmärksamma vikten av förebyggande
arbete för att förbättra medborgarnas livsvillkor.
Genom dialog med beslutfattare i berörda organisationer, kunskapsspridning och aktivt ställningstagande i socialtjänstens olika områden, visar FSS
riktningen för Sveriges socialchefer.
Vad har vi gjort och pågående arbete
I början på 2022 genomfördes ett seminarium tillsammans med Systembolagets forskningsavdelning om ung och alkohol och hur socialtjänsten ska
leda mot fungerande metoder för att förebygga. Seminariet var digitalt och
det var ett tjugotal deltagare.
Arbetsgruppen har skrivit en debattartikel, som publicerades i Dagens
Samhälle, om behovet av bredare fokus på socialtjänstens område då
funktionshinderområdet inte uppmärksammas i den omfattningen det
borde utifrån att det är där som samhället insatser under längst period i
människors liv. Artikeln kan läsas här:
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/vi-vill-se-statliga-pengartill-funktionshinderomradet/
I maj deltog vi på en nationell första linjen-konferens anordnad av SKR
med fokus på barn och ungas psykiska hälsa. FSS fick där presentera sina
tankar och förslag om en första linjens socialtjänst för deltagarna, som
främst kom från psykiatri och primärvård.
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Därefter tog arbetsgruppen kontakt med ansvariga utredare för två
statliga utredningar: kommunutredningen och utredningen Kommuner mot
brott. Det ena syftet är att se på vilket sätt FSS tanke om en första linjens
socialtjänst skulle kunna använda det handlingsutrymme som kommunutredningen ger för att prova nya arbetssätt. Det andra syftet är att med
utredaren för Kommuner mot brott föra en dialog om på vilket sätt kommunerna kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Båda dialogerna kommer att äga rum under oktober och november
2022. Därefter planerar arbetsgruppen en artikel eller inlägg i sociala
medier om vilka möjligheter de båda utredningarna kan innebära för
socialtjänstens verksamhetsområde.
Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

Strategigrupp: Lina Blombergsson, Jonas Hampus, Lena Holmlund, Marie
Ivarsson, Eva Lotta Lindskog, Mats Collin, Dag Wallströmer.
Vårt uppdrag
Med utgångspunkt i människors lika värde, helhetssyn och socialtjänstens
portalparagraf arbetar FSS för att påverka lagstiftning och regleringar. Detta
görs genom att föreningen bevakar utredningar, lagförslag, regleringar och
nya tolkningar av gällande lag. FSS vill arbeta proaktivt och komma in tidigt
och söker därför aktivt dialog med statliga utredare och nationella samordnare inom socialtjänstens område. Föreningen besvarar också remisser.
Vad har vi gjort
Utöver att gruppen besvarat en rad remisser följer här en sammanställning
av övriga aktiviteter under det gångna året.
Deltagare ur laggruppen har tillsammans med föreningens ordförande
haft ett antal möten med socialdepartementet för att följa arbetet med den
nya socialtjänstlagen. Tillsammans med SKR, SSR och Vision, som också
deltagit på dessa möten, har debattartiklar och skrivelser till regeringen
tagits fram för att påverka att en ny lagstiftning med de viktiga delar som
föreningen lyft fram i sitt remissvar kommer på plats. FSS styrelsemedlemmar har efterfrågats och deltagit nationellt och lokalt, inte minst under
Almedalsveckan, för att utveckla våra tankar om en första och andra linjens
socialtjänst, något som vi lyfte fram i vårt remissvar som ett led i att vilja
bidra till att utveckla morgondagens välfärd.
Gruppen har haft möte med utredningen Stärkt arbete med att bekämpa
bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av
misstänkta brott, SOU 2022:37 för att påtala vikten av att inom ramen för
utredningen också beakta den kommunala nivån.
Representanter från gruppen har träffat utredningen Utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för
barn (S 2022:A) för en dialog om utmaningar som identifierats i utredningen. Dialogen fortsätter i oktober 2022 där medlemmar i föreningen ska delta i
en hearing kring de förslag utredningen förväntas lägga fram.
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Nu är utredningen om ny äldrelag, Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och
omsorg för äldre personer, SOU 2022:41 ute på remiss. Laggruppen har
inlett förberedelser för ett digitalt seminarium med FSS medlemmar för att
inhämta synpunkter inför att föreningen ska yttra sig, som vi gjorde inför
remissvaret om ny socialtjänstlag. Även här vill vi se på vilket sätt föreningen genom sitt kunnande kan utveckla tankarna om hur en ny lag kan
bidra till att utveckla välfärden och i detta fall specifikt äldreomsorgen.
Ett möte har genomförts tillsammans med Vårdanalys som har i uppdrag
att utvärdera hur pandemin slagit mot särskilt utsatta grupper.
Tillsammans med andra medlemmar från riksstyrelsen har vi deltagit vid
ett möte ihop med fackförbundet Vision inför att de skulle skicka ut sin
chefsenkät.
STYRELSEINITIATIV, REPRESENTATION, HEARINGS M.M.

FSS styrelseledamöter och medlemmar deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser, alla nämns inte här.
• Eva-Lotta Lindskog deltog på Socialstyrelsens dialogaktörsmöte om
demensstrategin den 27 oktober 2021
• Jonas Hampus träffade estniska ambassadens tjänstepersoner om digitaliseringens utmaningar och möjligheter.
• Lena Holmlund deltog på Fortes rundabordssamtal om hur kriminaliteten
förändrats.
• FSS vice ordförande Lina Blombergsson deltog på ett TV-sänt seminarium
på Folk och Försvars rikskonferens den 11 januari 2022.
• Monica Persson och Lina Blombergsson träffade tillsammans med SKR
och Akademikerförbundet SSR socialdepartementet om den nya socialtjänstlagen.
• Monica Persson blev intervjuad av Ekot angående projektet SAVE i
Karlstad.
• Lina Blombergsson har blivit invald i MFoF:s insynsråd.
• Jonas Hampus har deltagit på seminarium med Swedish Medtech om
välfärdsteknikens möjligheter och utveckling inom det sociala området.
FSS REPRESENTATION I ARBETSGRUPPER OCH ORGANISATIONER

För att utöva långsiktigt påverkansarbete är FSS medlemmar engagerade
som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar
i svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.
• CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helena
Åman
• CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen, ersättare Lena
Holmlund och Anna Burston
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• ESN, European Social Network:
Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham
Owen, ersättare Jonas Hampus
ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen
• Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten,
Petra West Stenkvist
• Forte, rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning,
Camilla Blomqvist
• Forte, beredningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom
området Socialpolitik, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden, Graham Owen och Camilla Blomqvist
• ICSW:s svenska styrelse, Anna-Lena Andersson
• MFoF:s insynsråd utses av regeringen, Lina Blombergsson
• Nordens välfärdscenter, Marie Ivarsson
• SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist
• Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)
• Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg, Camilla Blomqvist (Göteborgs stad),
Ebba Gierow (Ale kommun), Lena Holmlund och Nicholas Singleton
(Göteborgsregionen), Kerstin Öhman (Immix)
• Socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av integrerad vård för
vissa unga som vårdas i SiS särskilda behandlingshem, Veronica Carstorp
Wolgast
• Styrgruppen för rekommendationer för familjehemsvård, Ebba Gierow
• SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus
• Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem,
Lenita Granlund.
SKRIVELSER OCH SVAR PÅ REMISSER

FSS yttrande den 31 augusti 2021 till Socialdepartementet ver betänkandet
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
(SOU 2021:8)
FSS yttrande den 15 september 2021 till Justitiedepartementet över
Godemän och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
FSS yttrande den 27 september 2021 till Socialdepartementet över Börja
med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
(SOU 2021:34)
FSS yttrande den 28 september 2021 till Socialdepartementet över
betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
FSS yttrande den 6 oktober 2021 till Justitiedepartementet över Nya regler
om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)
FSS yttrande den 1 november 2021 över Stärkt rätt till personlig assistans
(SOU 2021:37).
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FSS yttrande den 30 november 2021 till Socialstyrelsen över Förslag till
ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.
FSS yttrande den 30 november 2021 till Socialstyrelsen över Förslag till
ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger
stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning
FSS yttrande den 10 januari 2022 till Socialstyrelsen över Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke.
FSS yttrande den 30 mars 2022 till Justitiedepartementet över Vägar till
ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
Yttranden finns att läsa på socialchefer.se under menyn Påverkansarbete.
KOMMUNIKATION

Förutsättningar för ökad synlighet
FSS som förening har saknat ett tydligt visuellt uttryck. Under året har
föreningen satsat på att öka sin synlighet och har därför tagit fram en ny
logotyp och en grafisk profil som, konsekvent använt, kommer att skapa
direkt igenkänning. Samma arbete med ny logotyp och grafisk profil gjordes
för varumärket Socialchefsdagarna 2015.
Webben
Webbplatserna för både föreningen och Socialchefsdagarna har genomgått
en välbehövlig ansiktslyftning och modernisering. Föreningens webbplats
https://socialchefer.se används som ett innehållsbibliotek med grundläggande information om föreningen och dess verksamhet, publikationer och
nyheter/blogginlägg. Här finns även formuläret för medlemsansökan.
Webbplatsen https://socialchefsdagarna.se är en kampanjwebb som
följer eventets årscykel med ny information varje år riktad till två målgrupper: deltagare och utställare. Den kompletteras under eventets tre
dagar av en eventapp för mobilanvändning, med all information som
konferensdeltagaren behöver.
Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet Socialchefen finns kvar, men skickas oftast ut med tre veckors
mellanrum istället för varannan vecka som tidigare. Det har under året
bidragit till drygt 15 000 kronor i annonsintäkter.
Linkedin
FSS publika sida på Linkedin har varit aktiv i några år. Vid ingången till
verksamhetsåret, 1 juli 2021, hade sidan 170 följare och nådde 500 följare
efter ett knappt år, 12 juni 2022. Ytterligare tre månader senare har antalet
ökat till 712 följare. Det är resultatet av en medveten satsning på Linkedin.
Antalet följare ökar tydligt vid varje utskick av nyhetsbrevet och vid större
event som Almedalsveckan och Socialchefsdagarna.
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Den slutna Linkedingruppen ”FSS-medlemmar diskuterar” används dock
för lite för att en fortsättning ska vara motiverad.
Påverkansarbete
En viktig förutsättning för FSS påverkansarbete är att ha god kommunikation med intresseorganisationer, departement och myndigheter. Här har
föreningen många bra kontaktytor.
Varumärket Socialchefsdagarna
Kommunikationen kring Socialchefsdagarna är intensiv inför, under och
efter eventet i ovan nämnda kanaler som även kompletteras med mailutskick och postala utskick.
I program och inbjudan, som för andra året enbart publiceras digitalt,
kan utställare boka annonsplats. Intresset var detta år så stort att alla som
önskade annonsplats inte kunde få det. Annonsintäkterna blev nästan 65 000
kronor.
Om man tittar på kostnadssidan är kännedomen om Socialchefsdagarna
så stark att FSS inte behöver utnyttja köpt annonsplats för att locka deltagare och utställare.
Debattartiklar, intervjuer, föreläsningar och paneler
• Debattartikel av FSS ordförande Monica Persson och vice ordförande
Lina Blombergsson: En första linjens socialtjänst kan stoppa kriminella
gäng. Dagens Nyheter 6 oktober 2021. https://www.dn.se/debatt/enforsta-linjens-socialtjanst-kan-stoppa-kriminella-gang/
• Intervju med FSS ordförande Monica Persson i P1 Morgon med anledning
av ovanstående debattartikel: Reformering av socialtjänsten en viktig
pusselbit i kampen mot gängkriminalitet. Sveriges radio 6 oktober 2021.
https://sverigesradio.se/artikel/reformering-av-socialtjansten-en-viktigpusselbit-i-kampen-mot-gangkriminalitet
• Intervju med FSS vice ordförande Lina Blombergsson: Chefer kräver
modernare socialtjänst – ska vara som att gå till vårdcentralen. Dagens
Samhälle 6 oktober 2021. https://www.dagenssamhalle.se/samhalleoch-valfard/socialtjanst/chefer-kraver-modernare-socialtjanst-ska-varasom-att-ga-till-vardcentralen/
• Slutreplik av Monica Persson och Lina Blombergsson på DN-artikeln från
6/10: Enbart hårdare straff stoppar inte kriminella gäng. Dagens Nyheter
11 oktober 2021. https://www.dn.se/debatt/enbart-hardare-straffstoppar-inte-kriminella-gang/
• Lena Holmlund blev intervjuad av TV4 med anledning av skjutningarna på
Hisingen.
• Intervju med FSS vice ordförande Lina Blombergsson i Aktuellt 17 november 2021 om vilka möjligheter socialtjänsten har att stoppa barn på väg
in i kriminalitet.
• Föreläsning av FSS vice ordförande Lina Blombergsson på Folk & Försvars
rikskonferens 11 januari 2022 om att FSS vill reformera socialtjänsten
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med en första och andra linjens socialtjänst. Sändes även i SVT Forum
(avsnittet är dock inte längre tillgängligt).
• FSS ordförande Monica Persson blev intervjuad av Sveriges radio Ekot
angående projektet SAVE i Karlstad.
• Debattartikel av FSS ordförande Monica Persson: Vi vill se statliga pengar
till funktionshinderområdet. Dagens Samhälle 7 juni 2022.
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/vi-vill-se-statligapengar-till-funktionshinderomradet/
SOCIALCHEFSDAGARNA 2021

Innan fjärde vågen i coronapandemin växte sig hög hölls Socialchefsdagarna
2021, med temat Våga visa vägen – navigera i framtidens socialtjänst.
Malmö stad var årets värdstad. Konferensen hade senarelagts två månader
till 26–26 november. Ett stort antal deltagare hade anmält sig, 807 personer
varav 747 personer kom till eventet (resterande är mestadels sjukbortfall).
70 montrar med drygt 250 monterpersonal tog plats i mässdelen.
Storföreläsare på scenen: Digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, organisationsforskaren Louise Bringselius, matematikprofessorn David Sumpter,
fotbollsdomaren Tess Olofsson och World Values Surveys generalsekreterare
Bi Puranen. En förinspelad föreläsning sändes med Professor Sir Michael G.
Marmot. Därutöver hölls 24 individuella seminarier.
I utvärderingen efter Socialchefsdagarna 2021 ställdes som vanligt frågan
om deltagarna tycker att konferensen ska vara två eller tre dagar. För första
gången blev det något fler som svarade att de vill ha ett tvådagarsevent.
FSS riksstyrelse har dock beslutat att hålla fast vid tredagarsformatet, där
den tredje dagen är en halvdag med enbart storföreläsningar och monterdelen är stängd, tills utvärderingarna visar en klar majoritet för att skala ned
till två dagar.
Med åren har Socialchefsdagarna vuxit till ett event som kräver stora
ytor. Kombinationen många deltagare, många montrar, sittande lunch, stor
plenisal och fem ytterligare konferenslokaler gör att det behövs en mässlokal eller stort kongresscentrum. Inte alla städer har det. Likaså krävs tillgång
till många hotellrum och goda kommunikationer till och från värdstaden.
Trots att antalet möjliga platser därigenom minskar har vi hittills inte saknat
intresseförfrågningar från möjliga värdstäder.

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. Under det gångna året har FSS efterfrågats i olika sammanhang och har deltagit i flera aktiviteter som ESN
anordnat. Målsättningen är som tidigare att FSS bidrar till ett starkt socialt
perspektiv i policy- och planeringsfrågor som behandlas på EU-nivå. En
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annan viktig del av ESN:s arbete är att uppmuntra och delta i erfarenhetsutbyte med verksamheter och professionella i andra medlemsländer.
Det gångna året har en successiv återgång till fler fysiska möten och
aktiviteter skett, samtidigt som digitala möten används i allt större utsträckning i post-covid-Europa.
Höstseminariet ägde rum I Slovenien där över hundra deltagare samlades
den 25–26 oktober 2021 under temat Social Services Resilience and Care
Continuity Services. FSS bidrog med en presentation som beskrev pågående
digital utveckling i socialtjänstens verksamheter: Digital Trends in Sweden.
FSS har en plats i ESN:s styrelse (Board of Trustees) och har deltagit i
styrelsemöten den 18 oktober 2021, 14 mars och 30 maj 2022. Graham
Owen är FSS representant.
FSS har också deltagit i två medlemsmöten den 15–16 november 2021
och i Hamburg den 7 juni 2022. Jonas Hampus är FSS representant i ESN:s
medlemsforum.
Den årliga European Social Services Conference ägde rum i Hamburg,
Tyskland mellan 8 och 10 juni 2022. Drygt 600 deltagare var på plats och
flera ledamöter från FSS riksstyrelse deltog. Temat för året var Rethinking
Recovery, Reshaping Social Services with New Tools, vilket hade ett skarpt
fokus på återhämtning efter covid-19 och behov av nya verktyg för att säkra
kvaliteten i socialtjänsten framöver. FSS styrelserepresentanter deltog i ett
möte med en delegation från Israels socialdepartement för att presentera
socialtjänsten i Sverige och beskriva våra utmaningar.
Framöver kommer FSS att vara aktiva i ESN:s arbete med den europeiska
planeringsterminen (European semester) som har fått ett utökat fokus utifrån
målsättningarna i den ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. I början
av oktober 2022 kommer FSS att delta i ett studiebesök i Sverige med
tjänstemän och politiker från Gipuzkoaregionen i norra Spanien.
STUDIEBESÖK TILL ISLAND 23–26 MARS 2022

Det planerade studiebesöket till Island som har skjutits upp under covid-19pandemin kunde äntligen genomföras med en stor del av FSS riksstyrelse.
Under studieresan besökte vi bland annat verksamheter för äldreomsorg,
behandling av alkohol- och drogberoende och fick höra om Islands tydliga
satsning på prevention och tidiga insatser. Diskussioner ägde rum med
Islands socialchefsförening och vi ser fram emot fler möjligheter till utbyte
med Island framöver, inte minst i samband med Socialchefsdagarna 2022.
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Resultaträkning
Not

2021/2022

2020/2021

INTÄKTER
Medlemsavgifter

1

126 900

120 300

Socialchefsdagarna

2

742 064

0

0

0

Räntor/avkastning
Bidrag/sponsring

3

767 800

100 000

Övriga intäkter

4

125 100

125 451

1 761 864

345 751

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Styrelsen

5

214 645

6 980

Förvaltningskostnader

6

488 159

394 305

Personalkostnader

7

315 408

315 408

Föreningsavgifter

8

27 494

28 984

1 045 706

745 677

104 030

-109

820 188

-400 035

SUMMA KOSTNADER
Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

9

Föreningen Sveriges socialchefer, org nr 889200-7637
Årsredovisning 2021/2022

15 (18)

Balansräkning
Ingående
balans

Periodförändringar

Utgående
balans

5 022 925

2 408 165

2 614 760

17 326

3 557

20 883

740

0

740

Huvudkonto

58 796

812 566

871 362

Buffertkonto

800 000

1 812 893

2 612 893

1

599 337

599 338

876 863

3 228 353

4 105 216

5 899 788

820 188

6 719 976

- 6 283 539

-400 035

-5 883 504

Not
10
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Skattekonto
Kassa

Placeringskonto
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

-820 188
-5 883 504

400 035

-6 703 692

Kortfristiga skulder
Källskatt och skatt
Sociala avgifter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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-10 000

-10 000

-6 284

-6 284

-16 284

-16 284

-5 899 788

-6 719 976
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Noter
Not 1: Intäkterna visar på 423 medlemmar som betalat in medlemsavgiften under
perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022. En ökning med 22 medlemmar.
Not 2: Resultatet för de digitala Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg beslutades, i en
överenskommelse med Göteborgsregionen (GR) läggas samman med utfallet från
Socialchefsdagarna 2021 i Malmö. Detta med anledning av de speciella omständigheter
som Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg kom att genomföras under. Det upparbetade
resultatet från Socialchefsdagarna 2020 beräknas till cirka -800 000 kr. Detta har kunnat
regleras med det mycket positiva resultatet från Socialchefsdagarna 2021 i Malmö.
Not 3: Samarbetsavtal finns för närvarande tecknade med Tietoevry, PwC, JP Infonet
och CGI. Faktureringen sker halvårsvis och första halvårets intäkter registreras på
kommande verksamhetsårs resultat. Den höga nivån på intäkten för 2021/2022 beror
på att inbetalning från ett par sponsorer som avsåg 2020/2021 hamnade på
innevarande räkenskapsår.
Not 4: Övriga intäkter kommer från köpta annonsplatser i Socialchefsdagarnas program
och i nyhetsbrevet Socialchefen.
Not 5: Under 2022 har styrelseaktiviteterna successivt återgått till det normala.
Styrelsen har beslutat att behålla digitala styrelsemöten till viss del. Under mars 2022
har styrelsen varit på den redan betalda och uppskjutna studieresan till Island.
Representanter från styrelsen har deltagit vid ESN-konferensen i Hamburg och under
Almedalsveckan.
Not 6: Förvaltningskostnaderna härrör i huvudsak från de tjänster och stöd FSS får från
Immix samt från kostnader för diverse programvaror, porto och banktjänster.
Not 7: Kostnadsposten Personalkostnader avser arvode för ordförande, vice
ordförande, kassör och sekreterare.
Not 8: Kostnadsposten Föreningsavgifter innefattar medlemskap i European Social
Network (ESN), Centralförbundet för socialt arbete (CSA), Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN) och International Council on Social Welfare (ICSW).
Not 9: Årets resultat på 820 188 kronor beror till största delen på det oväntat stora
överskottet från Socialchefsdagarna 2021 i Malmö. Det överskottet reglerade dels det
upparbetade underskott som fanns hos GR och gav dels ett nästan lika stort tillskott till
föreningen. En mindre del av överskottet kom från den vinst som gjordes vid försäljning
av fondandelar som genomfördes i slutet av 2021 för att säkerställa att det fanns medel
att reglera det upparbetade underskottet från 2020 som GR hade.
Not 10: Med anledning av att FSS genom åren har anskaffat en god bas av finansiella
anläggningstillgångar har föreningen klarat de ekonomiska påfrestningar som pandemin
inneburit på ett tryggt och balanserat sätt. Den finansiella styrkan har också medfört
behov av att revidera, utveckla och förfina redovisningsarbetet. Inför bokslutet för
2020/2021 togs kontakt med redovisningsbyrån Dalaekonomerna i Leksand AB där den
auktoriserade redovisningskonsulten Carina Waxell har bistått med expertkunskap vid
upprättandet av detta bokslut. Ett avtal för fortsatt köp av deras tjänster har tecknats
2022.
Genom att anlita en extern redovisningskonsult säkerställs att god redovisningssed och
kontinuitet i hanteringen av de finansiella tillgångarna kan upprätthållas över tid. Med
anledning av detta har balansräkningen fått en ny och mer tydlig uppställning.
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Bilaga: Budget 2022/2023
Not

Bokslut
2021/2022

Budget
2022/2023

Medlemsavgifter

1

126 900

200 000

Socialchefsdagarna

2

742 064

1 000 000

0

0

787 800

500 000

125 100

150 000

1 761 864

1 850 000

INTÄKTER

Räntor/avkastning fonder
Erhållna bidrag/sponsring

3

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader

4

315 408

320 000

Förvaltningskostnader

5

488 159

450 000

Styrelsen

6

214 645

300 000

Föreningsavgifter

7

27 494

30 000

Regionaktiviteter

8

0

200 000

1 045 706

1 300 000

Finansiella poster

104 030

0

ÅRETS RESULTAT

820 188

550 000

SUMMA KOSTNADER

KOMMENTARER TILL BUDGET

Not 1: Budgeterar för höjd medlemsavgift till 500 kronor.
Not 2: Socialchefsdagarna 2022 bedöms ge ett kraftigt överskott.
Not 3: Samarbetsavtal med Tietoevry, PwC, CGI och JP Infonet bedöms finnas kvar i
nuvarande form och omfattning.
Not 4: Arvoden till ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Not 5: Kostnader för föreningens kommunikationsverksamhet samt övriga
förvaltningskostnader.
Not 6: En aktiv förening kräver en aktiv styrelse. Budgetförslaget tar höjd för en fortsatt
aktivt arbetande styrelse under nästkommande verksamhetsår. Kostnaderna för
styrelsemöten bedöms kunna minska då digitala möten kommer att hållas i större
utsträckning än vad som var fallet före pandemin.
Not 7: Kostnadsposten Föreningsavgifter innefattar medlemskap i ESN, CAN, CSA och
ICSW.
Not 8: Med anledning av att faktureringen av medlemsavgifterna centraliserats från
2019 föreslås att medel fortsatt avsätts för att stödja olika medlemsaktiviteter på
regionnivå.
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