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Protokoll, FORSA Småland Styrelse 2022-03-08 

Närvarande: Jesper Johansson (ordförande), Mats Karlsson (kassör), Maria Alm (sekreterare), 

Therese Magnusson, Mats Anderberg, Kulla Person Kraft, Diana Kajic och Angelica Florin. 

Styrelsemötet hölls via Zoom. 

 

1. Jesper Johansson hälsade alla välkomna. 

Ett särskilt välkomnande riktades till de nya styrelseledamöterna. Mikael Skillmark har 

meddelat förhinder på grund av sjukdom och Denja Eliassi som valdes in i samband med 

årsmötet 2022-02-15 har meddelat att hon tyvärr måste avsäga sig platsen i styrelsen. Med 

anledning av det sistnämnda tar Jesper Johansson kontakt med valberedningen för att se om det 

går att hitta någon ersättare från Kalmar för Denja. 

2. Presentation av nya och gamla styrelsemedlemmar 

Både nya och gamla styrelseledamöter berättade kort om sin yrkes-och utbildningsbakgrund 

och om sina intresseområden inom socialt arbete. 

3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2022-01-18 

Jesper Johansson föredrog föregående styrelseprotokoll. 

4. Ekonomisk rapport och medlemsantal 

Kassören Mats Karlsson meddelade att vi för närvarande har 20 betalande medlemmar i 

jämförelse med förra året då antalet var 48 betalade medlemmar. Mats har skickat ut 

påminnelser och kommer  i samband med andra utskick fortsätta påminna om avgiften. 

Tillgångarna för FORSA Småland uppgår idag till 55:900 kr. 

5. Planering av FORSA Café 3 maj 

Jesper rekapitulerade föreslagna teman för caféer som även finns nedtecknande i tidigare 

protokoll : gängkriminalitet, vad styr val av insats inom socialtjänsten, goda exempel på mötet 

mellan forskning och praktik, projektstyrning inom socialtjänsten samt brukarinflytande. Kort 

berördes även formerna för caféerna som under pandemin endast varit digitala. Röster restes 

om att framöver försöka åstadkomma någon form av hybridlösning, dvs caféer med fysiska 

möten men där det även är möjligt att delta digitalt t.ex via Zoom. 

När det gällde olika teman vidtog en diskussion. Ytterligare förslag på teman som nämndes var 

tystnadskulturen inom socialtjänsten (Angelika), rädslan för socialtjänsten- de tar våra barn 

(Kulla).  Diskussionen tog dock sin utgångspunkt i gängkriminalitet ur olika perspektiv. Ett 

perspektiv var att knyta gängkriminalitet till barnkonventionen mot bakgrund av det politiska 

tonläget där det är lätt att bortse från att kriminella ungdomar fortfarande är barn. I samband 

med detta nämndes även samhällets insatser för kriminella ungdomar, speciellt SiS-hemmen 

och en pågående studie om dessa insatsers kvalité. Peter Andersson vid Stockholms universitet 

är en forskare som intresserat sig för frågan. Även Sofia Enell vid Linnéuniversitetet forskar 

om ungdomar som är placerade på SiS-hem. Ett tema skulle således kunna handla om vilka 



2 (2) 

 

förutsättningar och utmaningar som slutenvård av ungdomar står inför. Ett annat perspektiv på 

ungdomars kriminalitet som nämndes var öppenvård och förebyggande insatser. I förslaget till 

ny socialtjänstlag betonas särskilt vikten av förebyggande insatser men det är otydligt vad det 

egentligen innebär och hur det ska åstadkommas. 

Diskussionen böljande fram och tillbaka utan att ett tydligt konkret förslag på tema 

formulerades. Mötet beslöt att överlåta åt en arbetsgrupp bestående av Diana Kajic, Mikael 

Skillmark och Angelika Florin att närmare formulera ett tema utifrån diskussionen om olika 

perspektiv på gängkriminalitet alternativt samhällsvård för barn samt även fundera över 

upplägget av caféet- ska det vara i form av en paneldebatt eller kortare föreläsningar av t.ex en 

praktiker och en forskare? Ett förslag från arbetsgruppen bör vara klart innan nästa styrelsemöte 

12 april. 

6. Nationellt FORSA symposium 8 – 9 november 2022 

Jesper informerade om att Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet står som 

medarrangör, vilket bl.a betyder att institutionen står för kostnaderna för lokalerna. Symposiet  

kommer att äga rum mellan lunch dag 1 (8 nov) och lunch dag 2 (9 nov).  Temat för symposiet 

kommer att bli  ”Socialt hållbarhet och hållbart socialt arbete”. Jesper har sökt medel hos CSA, 

cirka 100.000 kr för kostnader som måltider, resor, arvoden och  övernattning. Utgångspunkten 

är 100 deltagare. Även en konferensavgift kommer att tas ut men om vi beviljas de sökta medlen 

kan avgiften hållas nere. Jesper väntar besked från CSA i dagarna.   

En arbetsgrupp för att arbeta med inbjudan till symposiet utsågs och består av Jesper Johansson, 

Mikael Skillmark samt Angelika Florin. Till arbetsgruppen för att arbeta med praktiska 

arbetsuppgifter anmälde sig Kulla Persson Kraft, Mats Karlsson och Therese Magnusson. 

7. Övriga frågor 

Jesper informerade om att FORSA Småland är medarrangörer för två digitala evenemang, dels 

World Social Work Day 15/3 tillsammans med Linnéuniversitetet och dels ett  

Lunchseminarium 21/3 kl 12:15-13:15, i samarbete med FORSA Syd, FORSA Norr och 

FORSA Småland. Innehållet i det senare är en presentation av en antologi, Rasism, antirasism 

och socialt arbete i spåren av migration. 

Mats Karlsson har skickat ut inbjudan angående World Social Work day till medlemmarna och 

kommer snarast att skicka ut inbjudan även till lunchseminariet. Samtidigt påminner Mats om 

att betala in medlemsavgiften. 

Maria Alm uppmanade styrelsen att använda sina respektive nätverk samt 

studerandeplattformer för att sprida ovanstående information. 

 

 

 

 

 

Maria Alm    Jesper Johansson  

        Sekreterare                                                              Ordförande 


