Förbundet för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (FORSA Syd)
Verksamhetsberättelse 2012
Nedan följer en kortfattad beskrivning av FORSA syds gångna verksamhetsår vilket omfattar
februari 2012 till februari 2013. Föreningen har enl. stadgarna § 2 som målsättning att:
Stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att
- främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
- verka för utbyte på likvärdiga villkor
- stimulera till internationellt samarbete.

Föreningen som har egen hemsida ( http://www.forsa.nu/Syd.aspx ) finns även sedan 2011 på
Facebook. Här kommuniceras och annonseras alla nyheter av större dignitet. Enligt uppgift
från FORSA riks har syd under det gångna året ökat sitt medlemsantal och har nu totalt 215
medlemmar varav 42 studerande.

Styrelsen har detta gångna år bestått av Lars Lindgren (ordförande ) Åsa Ritenius Manjer
(vice ordförande ), Gethel Jadbäck (kassör), Elizabeth Martinell Barfoed (Sekreterare) samt
ledamöterna Kenneth Gravin, Shari Granlöf och Alexandru Panican, De båda sistnämnda har
varit föreningens representanter i FORSA riks. Ersättare i styrelsen har i nämnd ordning varit
Eva Sjöstedt, Tabitha Wright Nielsen, Agneta Folkesson och Helené Klapp.
Revisorerna har varit Stina Johansson och Norma Montesino. Valberedningen har bestått av
Leili Laanemets och Greger Nyberg vilka båda lämnade sina styrelseuppdrag i samband med
föregående årsmöte.

Föreningen har under året hållit sammanlagt nio styrelsemöten. Alla möten, förutom ett som
inte uppfyllde stipulerade krav på beslutsmandat beroende på allt för få deltagare, har varit
välbesökta. En del av styrelsearbetet innebär sedan ett antal år tillbaka arrangemang av en
seminarieserie som går under rubriken ”På spaning efter…” vilken fokuserar på för tiden
aktuella ämnen. Inbjudan går ut till forskare, studenter och praktiker och skapar på så sätt en
gemensam mötesarena. Under det gångna året arrangerades i oktober en temadag under
rubriken ”På spaning efter barnperspektivet i socialt arbete”. Föreläsare var Fil.dr. Anna
Angelin, Fil.dr. Bodil Rasmusson, Fil.dr. Anne Harju, Camilla Persson, Sjöbo kommun och
Harald Gegner, Lunds kommun vilka bidrog till en gedigen kunskapsöverföring med bred
spännvidd. Temadagen som lockade ett 90-tal åhörare var förlagd till Malmö högskola och
avslutades med en paneldebatt.

En avsevärd del av styrelsearbetet 2012 har ägnats åt att undersöka möjligheterna att agera
värd för det nordiska symposiet 2014. Värdskapet är numera beslutat och såväl Socialhögskolan i Lund som Malmö högskola har meddelat att man på olika sätt kommer att ge stöd och
support för genomförandet. Vidare har styrelsen fortsatt tidigare påbörjade diskussion om på
vilket sätt FORSA syd kan öka kunskapsöverföringen och stärka kopplingen mellan praktik
och forskning. Förslag som dykt upp har varit att FORSA skulle utgöra en remissinstans för t
ex. kommuner och andra organisationer. Detta med anledning av att det är få ställen där så
mycket kunskap och erfarenhetsbredd finns samlat i ett och samma rum. Styrelsen ser det
även som angeläget att hitta lämpliga former för att öka intresset hos utbildningsinstansernas
socionomstudenter att engagera sig och få dessa involverade i det målinriktade arbete som
föreningen bedriver.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för allt gott arbete dessa lagt ner under 2012 samt för
det förtroendet jag fått genom ordförandeskapet. Jag önska den nya styrelsen lycka till med
FORSA arbetet 2013!

Lund 2013.02.12

Lars Lindgren.

Till den tredje temadagen på förmiddagen fredagen den 18 november ville vi därför prova ett
lite annorlunda upplägg. Vi bestämde oss för att ge ett större utrymme åt en presentation av en
forskare, som skulle göra en översikt över ett aktuellt problemområde. Därefter skulle en
panel kommentera och reflektera över detta och sedan skulle publiken komma in. Titeln på
temadagen var ”Socialt arbete i retorik och praktik – med fokus på försörjningsfrågor”.
Alexandru Panican, fil dr och universitetslektor vid Socialhögskolan inledde och gjorde en
exposé över hur frågan om sociala rättigheter och fattigdom har hanterats historiskt och idag.
Hans inlägg kommenterades av Birthe Wallin, direktor från Stadsmissionen i Malmö,
Kenneth Sandgren, utredare vid Utredningscentrum i Helsingborg, Torbjörn Hjort, fil dr,
universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund samt Ulrika Rudnert, socialsekreterare vid
Försörjningsenheten i Burlövs kommun.
Temadagen förlades till hörsalen i Campus Helsingborg. Dagen lockade ett stort antal
deltagare och vi kom snabbt upp i över 100 personer, det antal platser som fanns i den bokade
salen. Vi försökte byta sal men där fanns inga lediga, istället fick vi ha en väntelista – ett
trevligt problem som dock ställde till lite röra i samband med avprickningen. Icke desto
mindre blev temadagen mycket lyckad med bra diskussioner av de närvarande, panelen och
deltagarna som utgjordes av yrkesverksamma (flera från Helsingborg) och en ovanligt hög
andel studenter. Alexandrus föreläsning spelades in och återfinns på följande länkar:

protokoll och ett möte den 6 okt ställdes in då flera anmälde att de inte kunde närvara. Därutöver
har mötena överlag varit välbesökta. Dessutom har vi haft en flitig mailkontakt oss emellan
särskilt inför anordnandet av temadagarna.
I den mån vi haft tid på mötena har vi fört in punkten ”aktuell fråga/problem”. Med detta avses en
kortare presentation där någon i styrelsen utifrån sin verksamhet inom socialt arbete tar upp ett för
denna intressant och aktuellt spörsmål för att få gruppens tankar om detta. På ett möte tog Eva
Sjöstedt upp frågan om kvalitet och kvalitetssäkring. Ett ämne som gav upphov till flera
intressanta diskussioner.

Avslutning och fortsättning följer
Som framgår är aktiviteten i FORSA Syd hög med tanke på att vi alla jobbar ideellt. Inspirationen
och engagemanget i socialt arbete är påtagligt och det är därför med en sorg i hjärtat som jag
lämnar posten som ordförande. Under åren som gått har vi många gånger diskuterat vilken
funktion som FORSA har och då med tanke på att forskning och kunskap är en central aktivitet i
socialt arbete och att det numera finns flera aktörer med liknande verksamheter. Det unika är,
förutom det ideella arbetet, att FORSA i sig är en mötesarena för alla med intresse för kunskap
och kompetens i socialt arbete oavsett om man är yrkesverksam, forskare, student eller brukare i
socialt arbete. Det är något som vi kan vara stolta över och som jag menar är en otroligt viktig
kraft i ett heterogent och mångfacetterat socialt arbete. Därmed vill jag tacka för dessa år och
önska den nya styrelsen lycka till med FORSA arbetet!
För styrelsen
Mars 2012
Leili Laanemets
Ordförande

