
 

Årsmöte med FORSA Riks, tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16:30 - 18:00. Zoom-länk: 

https://lu-se.zoom.us/j/69911412732 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

 

2. Mötets behöriga utlysande 

 

3. Godkännande av dagordning 

 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 

b) Mötessekreterare 

c) Två justerare tillika rösträknare 

 

5. Alexandru Panican redogör för verksamhetsberättelsen (se bilaga 1). 

 

6. Alexandru Panican redogör för revisorernas berättelse (se Bilaga 2).     

          

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

  

https://lu-se.zoom.us/j/69911412732


8. Förslag val av styrelse samt andra funktioner 

a. Ordförande –  

b. Kassör –  

c. Sekreterare –  

 

d. En ordinarie ledamot från varje lokalförening 

(FORSA Syd) –  

(FORSA Norr) –  

 (FORSA Småland) -  

(FORSA Östergötland) -  

(FORSA Stockholm) -  

(FORSA Väst) -  

(FORSA Mitt) –  

 

e. En suppleant från varje lokalförening 

(FORSA Syd) -  

(FORSA Norr) –  

(FORSA Småland) -  

(FORSA Östergötland) -  

(FORSA Stockholm) -  

(FORSA Väst) -  

(FORSA Mitt) -  

 

f. Två revisorer – revisor nr 1.  

     - revisor nr 2  

g. Två revisorssuppleanter – revisorssuppleant nr 1.  

                       - revisorssuppleant nr 2.  



h. Tre ledamöter till valberedningen 

 

 

Information 

9. Information om FORSA på Facebook. Föredragande: Johan Gardeman. 

10. Information om samverkan mellan FORSA och den nordiska tidskriften NSWR. Inleda 

diskussion om kommande förslag för att stödja NSWR från 2022. Föredragande: Jesper 

Johansson och Alexandru Panican.  

11. Med anledning av att medlemsavgifterna inte täcker kostnaden för medlemsregistret har 

styrelsen för FORSA Riks sagt upp avtalet med E-bas och bestämt att detta sköts internt från 

och med 1 januari 2021. Detta gör bland annat att lokalföreningarna behåller framöver 50 

kronor/medlem (mot idag 25 kronor/medlem). Föredragande: Lena Lernå.  

12. Information om det fortsatta arbetet för publiceringsstöd. Januari 2021: stöd från 17 

lärosäten varav 16 har betalat publiceringsstöd för år 2021 (information om vilka institutioner 

som har betalat finns på FORSA:s hemsida). Föredragande: Alexandru Panican. 

13. Information om kommande Zoom-konferens i maj gällande slutbetänkande av utredningen 

Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47). Föredragande: Alexandru Panican. 

 

Ärenden  

14. Återaktivera FORSA Stockholm. Vad ska göras och vem/vilka tar huvudansvar för detta 

arbete? (kontakt med bl a ) Föredragande: Alexandru Panican.  

15. Förslag om regler för representation. Föredragande: Lena Lernå.  

I samband med Forsas styrelsemöte, eller möte gällande Forsas direkta verksamhet får 

representation, kostnaden för måltid per person uppgå till maximalt 600 kr exklusive moms, fn. 

672 kr inklusive moms. Om mötet sker utanför arbetstid får ett glas öl eller vin ingå i kostnaden. 

I kostnaden ingår måltidens samtliga kostnader inklusive serveringsavgift, entréavgift till 

restaurang och liknande kostnader. Räkning på Forsas blankett samt kvitto som visar ovan skall 

redovisas i samband med begäran om utbetalning. Utgiften attesteras av ordförande eller om 

utlägget gäller ordförande av kassör eller styrelse. 

16. Förslag på tider för kommande möten och plats för FORSA Riks-styrelsen: Zoom-möte den 

11 juni kl 14-16.30, Zoom-möte den 1 oktober kl 12-14, 11 december hos FORSA Väst (kl 11-

16 som inkluderar julbord) och årsmöte 25 mars 2022 (kl 15-18 och middag, återkommer 

gällande ort). 

17. Övriga frågor 



18. Mötet avslutande 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse 
 

Förbundet för Forskning i Socialt Arbete (FORSA) 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 

 

1. Styrelse 

Vid 2020 års årsmöte (27 mars kl 15.00-18.00 via Zoom) valdes följande personer att ingå i 

styrelsen för FORSA Riks: 

 

Ordförande:   Alexandru Panican 

 

Kassör:   Lena Lernå 

 

Sekreterare:   Rúna í Baianstovu (FORSA Mitt) 

 

Ordinarie ledamöter:   

Jesper Johansson (FORSA Småland)  

John Brauer (FORSA Mitt) 

Helena Mäki (FORSA Väst) 

Carin Cuadra (FORSA Syd) 

Johan Gardeman (FORSA Östergötland) 

Eva Wikström (FORSA Norr) 

Vakant – föreningen vilande (FORSA Stockholm) 

 

Suppleanter:    

Marta Alvarado Thofelt (FORSA Småland) 

Rúna i Baianstovu (FORSA Mitt) 

Katarina Hollertz (FORSA Väst) 

Pierre Netz (FORSA Östergötland) 

Karl Ahlman Ståhl (FORSA Syd) 

Vakant (FORSA Norr)  

Vakant – föreningen vilande (FORSA Stockholm) 

 

Två revisorer: Revisor nr 1. Inga-Lill Felizia 

  Revisor nr 2. Märit Malmberg Nord  

Två revisorssuppleanter: Revisorssuppleant nr 1. Martin Börjeson  

  Revisorssuppleant nr. 2. Björn Andersson  

 

3 ledamöter valberedning: Elisabet Cedersund  

Torbjörn Forkby  

Johan Lindgren   



 

FORSA Riks har haft sammanträde vid tre tillfällen via Zoom: 12 juni, 2 oktober och 14 

december. Styrelsen har dessutom kontinuerlig kontakt via e-post. Styrelsearbetet har följts 

upp som planerat.  

2. Medlemsutveckling, ekonomi och Socialvetenskaplig tidskrift 

Arbetet med att värva nya betalande medlemmar har fortsatt varit intensivt under 2020 dock 

med utebliven framgång. Vid årsskiftet 2019-2020 fanns drygt 200 betalande medlemmar för 

att gå ner till 94 under hösten 2020. Det är svårt att ringa in huvudorsaken till denna negativa 

utveckling, dock kan förmodas att det rådande läget med uteblivna möten på plats bidragit. En 

aktiv lokalförening som genomför lokala aktiviteter lockar nya intresserade. Som betalande 

medlem får man förbundets tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift (SVT). Artiklarna publiceras 

elektroniskt efter ett embargo på tre månader (krav från FORTE för att finansiera redaktionens 

arbete med tidskriften). Det kan leda till att betalande medlemmar tar del av tidskriftens artiklar 

på elektroniskt sätt vilket gör det svårt att motivera avgiften till FORSA. Medlemsregistret 

genererar inte en påminnelse om att förnya medlemskapet. Representanter för de lokala 

föreningarna mejlar befintliga medlemmar en påminnelse om att förnya medlemskapet.   

Förutom betalande medlemmar har vi prenumeranter på SVT som betalar för tidskriften utan 

att vara medlemmar i FORSA. Även bland prenumeranter på tidskriften har funnits en 

fluktuation under de senaste åren med ett bättre resultat under 2020 jämfört med 2018 dock 

avsevärt sämre i förhållande till 2019.  

FORSA äger tidskriften och står därmed för tryckkostnader och samtliga administrativa 

kostnader. SVT:s redaktions arbete betalas med medel från FORTE. Den negativa utvecklingen 

med allt färre betalande medlemmar samt prenumeranter på tidskriften har resulterat i ett 

krisartat ekonomiskt läge. Styrelsen för FORSA Riks har diskuterat förslaget att ge ut tidskriften 

endast elektroniskt. Förslaget är problematiskt. En elektronisk utgivning kostar också och 

FORSA har inte finansiering för denna heller. Tidskriften som ingår i medlemskapet utgör 

huvudargumentet för att rekrytera betalande medlemmar. Det allt mer prekära ekonomiska läget 

har lett till att styrelsen för FORSA Riks har arbetat fram ett nytt finansieringssystem för SVT. 

Det nya finansieringssystemet, i sig delvis importerat från andra ämnen med egna tidskrifter, 

innebär att varje lärosäte med socionomutbildning (18, sedan hösten 2020 19 lärosäten) betalar 

10 000/år till FORSA Riks som publiceringsstöd för SVT. För lärosäten finns det tre 

anledningar till att stödja tidskriften:  

(i) SVT utgör en viktig meriteringskanal, det finns knappast någon seniora 

forskare i socialt arbete som inte har publicerat sig i SVT, lärosätena har 

doktorander som är beroende av möjligheten att publicera sig i peer-reviewed 

tidskrifter (i och med att allt flera disputerar på sammanläggningsavhandlingar 

ökar behovet av att kunna publicera sig i tidskrifter).  



(ii) artiklarna publicerade i tidskriften används på grundutbildningen (på olika 

kurser) runt om i landet. SVT är den viktigaste tidskriften, i Sverige, på svenska, 

gällande forskning i socialt arbete.  

(iii) SVT utgör en viktig kanal för att kommunicera forskningsresultat till fältet; 

praktikerna föredrar texter på svenska.  

Ordföranden för FORSA Riks har presenterat det nya finansieringssystemet för Förbundet 

Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC) den 12 mars 2020 vid möte i Uppsala samt på det 

senaste professorsmötet den 22 oktober 2020. Ordföranden för FORSA Riks har sökt och fått 

beviljat 100 000 kronor i bidrag från Centralförbundet för socialt arbete för att säkra 

utgivningen av SVT under en övergångsperiod tills det nya finansieringssystemet tillämpas. 

Finansieringssystemet har fått stöd från båda hållen. Det ska betonas att stödet från FSSOC och 

från professorsmötet inte utgör en juridisk utfästelse som förpliktigar institutionerna till något 

gällande tidskriften. Det erhållna stödet från dessa mycket viktiga arenor för socialt arbete ger 

en nationell förankring och legitimitet för förslaget. FORSA:s representant (ordföranden för 

FORSA Riks) ska kontakta varje enskild institution för att ansöka om bidraget 

till tidskriften och det är institutionens beslut som gäller, det är en återkommande process varje 

år. Det är inte tänkt att detta finansieringssystem ska vara permanent. Styrelsen för FORSA 

fortsätter arbeta på både nationell och lokal nivå för att värva nya betalande medlemmar. Om 

det visar sig att detta arbete blir så pass framgångsrikt att kostnaderna för tidskriften täcks 

av avgifter från betalande medlemmar då kommer FORSA inte vända sig till institutioner för 

publiceringsbidrag längre. 

Det är 17 lärosäten som har ställt sig positiva till förslaget varav 16 har lovat betala 

publiceringsbidraget (13 har betalat under 2020, 3 kommer att betala under januari 2021). Tack 

vore det nya finansieringssystemet befinner sig FORSA och därmed SVT i ekonomisk balans, 

utgivningen av tidskriften är säkrad. Följande lärosäten betalar publiceringsbidrag till FORSA 

Riks för SVT: 

- Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet 

- Socialhögskolan, Lunds universitet 

- Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 

- Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 

- Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet 

- Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

- Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola 

- Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet 



- Institutionen för samhällsvetenskaper, socialt arbete, Södertörn högskola 

- Akademin för hälsa, våld och välfärd, Avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola 

- Avdelningen för socialt arbete, Jönköping university  

- Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet 

- Akademin för hälsa och välfärd, avdelningen för samhälle och välfärd, socialt arbete, 

Högskolan i Halmstad  

- Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet 

- Vård, medicin och socialt arbete, Högskolan Dalarna 

- Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet 

Övergången till den nya redaktionen vid Linköpings universitet 

(https://liu.se/artikel/socialvetenskaplig-tidskrift) har gått mycket bra! Redaktionen har gett ut 

tidskriften i den påtänkta takten. Av erfarenhet har tidigare övergångar mellan redaktioner lett 

till fördröjning i publiceringsprocessen.   

Enligt överenskommelse mellan FORSA och redaktionen för SVT har beslutats följande: 

• Redaktionen för SVT får 40 000 kr per år från FORTE för layout och tryck. Beloppet 

förs över till FORSA som står för samtliga räkningar gällande tidskriften. 

• Språkgranskning av artiklar bekostas ej av FORSA (vanligen ligger det på författare).  

• Antalet exemplar som trycks ska motsvara antal betalande medlemmar i Forsa och 

prenumeranter på SVT (som prenumeranter via Nätverkstan) samt pliktexemplar till 

bibliotek. Därutöver ett gratisex. till författare och till redaktionsledamöter.  

Redaktionen måste söka medel som täcker deras egna insatser från FORTE gällande åren 2022-

2024. Redaktionens eget lärosäte önskar publicera artiklarna direkt, utan ett embargo på tre 

månader. FORSA önskar bibehålla embargot så länge Forte inte tar bort denna möjlighet. 

FORSA har tillämpat samma medlemsavgift under 2020: 

- 345 kr/år  

- 175 kr/år för studerande och pensionärer 

- prenumeration på tidskriften 210 kr/år  

- grupprabatt för prenumeration på SVT 160 kr/år (avsedd framförallt för kommunala 

verksamheter).  

De lokala föreningarna behåller 25 kronor per betalande medlem och år; från 2021 får de lokala 

föreningarna behålla 50 kronor (se motivering för detta längre ner under punkt 7 

https://liu.se/artikel/socialvetenskaplig-tidskrift


Medlemsregister). Mellanskillnaden skickas till FORSA Riks och är till största delen avsedd 

för kostnader för SVT.  

Utvecklingen av intäkter och utgifter under de senaste tre åren (2018, 2019, 2020)   

 Resultaträkning    2018 2019 2020 

 
 

 
 

Intäkter 
 

 
 

Medlemsavgifter 34 549 kr 50 529 kr 13 765 kr 

SVT prenumerationer 18 240 kr 72 680 kr 30 742 kr 

Universitet bidrag SVT 0 kr 0 kr 162 500 kr 

CSA bidrag 0 kr 0 kr 100 000 kr 

Överföring från konto SVT 1) 0 kr 0 kr 35 676 kr 

Summa 52 789 kr 123 209 kr 342 683 kr 

 
 

 
 

Utgifter 
 
 

 

Överföring till SVT 1) 0 kr 108 000 kr 0 

SVT tryck 0 kr 0 kr 25 402 kr 

SVT porto 0 kr 0 kr 21 726 kr 

Sammanträden inkl. resor 23 556 kr 13 929 kr 5 223 kr 

Webb, programvaror 9 402 kr 35 416 kr 4 817 kr 

Medlemsadministration 59 579 kr 52 474 kr 44 965 kr 

Föreningsavgift CSA, ISW   2 500 kr 

Övrigt 14 425 kr 5 984 kr 2 105 kr 

Summa 106 963 kr 215 804 kr 106 737 kr 

 
 

 
 

Årets resultat 

exkl. ränta på bankmedel 

 

- 54 174 kr  - 92 595 kr  

 

235 945 kr 

 
 

 
 

Utg.saldo plusgiro 31 

december 

 

249 068 kr  156 473 kr  

 

392 341 kr 
1) 2019 överfördes 108 000 kr för SVT:s porto/distribution & tryck, vilket särredovisades av 

SVT redaktionen.  

2020 återfördes återstående medel 35 676 kr till FORSA:s konto 

Enligt överenskommelse med SVT redaktionen kommer FORSA att stå för tryck och 

distribution av SVT. Redaktionen kommer att överföra 40 000 kr för ändamålet. 

 

  



3. Lokalföreningar 

Aktiviteten och engagemanget varierar i de lokala lokalföreningarna. Pandemin har bromsat 

olika inplanerade aktiviteter som förhoppningsvis kommer att kunna hållas under hösten 2021 

eller våren 2022. Här följer en sammanfattning från olika lokala föreningar: 

FORSA Väst har inte haft några arrangemang under pandemin, de två eventen som var 

inplanerade under våren 2020 har skjutits upp. Föreningen har haft ett första zoom event den 

13 januari 2021. Styrelsen har många idéer för kommande arrangemang. Parallellt, med att vi 

arbetat oss samman i styrelsen, har vi konkretiserat syfte och hur föreningen ska arbeta och 

planerat praktiskt och  idémässigt kring omställningen till event online. FORSA Väst har jobbat 

föredömligt med en egen Facebooksida samt den egna lokala delen på hemsidan. 

FORSA Småland har haft fyra utåtriktade FORSA Caféer under 2020 (två fysiska under 

vårterminen innan utbrottet av Covid 19-pandemin och två digitala under hösten som en 

anpassning med anledning av Covid 19) enligt följande:   

• 28/1 – Tema: Familjeorienterat boendestöd – praktiskt och socialt föräldrastöd, Kristin 

Jeansson, projektledare Psykisk hälsa-projektet, Växjö kommun 

Petra Höglund, utredare Utvecklingsenheten, Växjö kommun och FYS-doktorand i 

socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Camilla Frii, boendestödjare, Växjö kommun 

• 25/2 Tema: Spaning efter trender i samverkan forskning och praktik i socialt arbete, 

professor Torbjörn Forkby (FORSA caféet föregick årsmötet för 2019) 

• 29/9 Tema: Paneldebatt mellan forskare och praktiker under temat ”Spaning om 

Coronakrisen – konsekvenser för det sociala arbetet och dess målgrupper”. 

Medverkande i panelen: forskarna Gabriella Scaramuzzino och Anna Angelin, 

Socialhögskolan, Lunds universitet och praktikerna Jonas Johansson, socionom och 

socialsekreterare, Arbete och välfärd, Växjö kommun och Mats Karlsson, pensionerad 

socionom med många års erfarenhet av socialt arbete i olika befattningar i Växjö 

kommun. FORSA Caféet och paneldebatten genomfördes digitalt via Zoom.   

• 17/11 Tema: ”Barns och ungas röst – hörs den? Utmaningar och dilemman i den sociala 

barnavården”. Johanna Thulin lektor vid Institutionen för socialt arbete, 

Linnéuniversitetet, presenterar forskning om våldsutsatta barns tankar och vad som är 

viktigt för att de ska kunna berätta. Presentationen belyser vikten av 

förtroendeingivande vuxna som kan hantera deras berättelser på ett för barnets 

begripligt och inkluderande sätt. Ragnhild Olsson chef för Barn- och familj och Maria 

Kläfverud socialsekreterare, båda i  Tingsryds kommun, berättar och reflekterar kring 

socialtjänstens utmaningar i arbetet med att barn skall komma till tals. 

• 24/8 Möte Arbetsgrupp inför planering av Nationellt FORSA Symposium i Växjö mars 

2021. Med anledning av den på nytt ökade smittspridningen av Covid-19 och 

restriktioner mot större offentliga möten under hösten 2020 har styrelsen inom FORSA 

Småland enhetligt beslutat att skjuta upp det planerade nationella FORSA symposiet i 

mars 2021. Möjligen kan arrangemanget genomföras under hösten 2021, men vi 



avvaktar utvecklingen av pandemin och smittläget en bit in på 2021 innan vi fattar beslut 

om nya datum och fortsätter planeringsarbetet. 

FORSA Syd planerade i samarbete med Institutionen för socialt arbete och Socialhögskolan 

vid Lunds universitet att genomföra World Social Work Day inför den 17 mars 2020. Detta 

ställdes in med kort varsel på grund av pandemin. Programmet som tog fasta på att 

barnkonventionen blivit lag innehöll föreläsning och panelsamtal med medverkan av praktiker 

och forskare. 

Den 7 december genomförde Forsa Syd ett seminarium via zoom med titeln ”Det sociala arbetet 

under pandemin”. Med utgångspunkt i pågående studier diskuterade ordföranden för FORSA 

Syd Carin Cuadra, Kristofer Hansson och Charlotte Petersson hur pandemin påverkar det 

sociala arbetet och frågor som uppkommit med anledning av den. 

FORSA Östergötland har haft två aktiviteter under 2020: 

• Coronapandemins inverkan på livsvillkoren för äldre i Sverige. Syftet med det 

öppna forumet är - liksom FORSA:s grundidé - att möjliggöra möten för att utbyta 

kunskap och erfarenheter kring olika frågor av relevans för socialt arbete. Praktiker, 

forskare, studenter och intresserad allmänhet är välkomna. Presentatörer för detta forum 

var: (i) Clara Iversen & Marie Flinkfeldt, Uppsala universitet - ”En människa bland 

andra? Äldre människors omvärdering av vardagen under Covid-19-krisen” (ii)  Maria 

Wolmesjö, Högskolan i Borås & Rolf Solli, Göteborgs universitet – Nordisk studie om 

förebyggande och hantering av Covid -19 i kommunal äldreomsorg. Enkät till första 

linjens chefer, (iii) Jonas Stier, Mälardalens högskola - Covid-studie ”Consequences of 

the covid-19 pandemic- a multidisciplinary perspective” och (iv) Elin Nilsson & Anna 

Olaison, Uppsala universitet - “Needs assessment in social work with older people in 

times of Covid-19: Initial ideas from an empirical study.” 

Forumet ägde rum online via Zoom.  

• Gustaf Marcus: En normal människa? Normaliseringen sedd genom 

skönlitteraturen runt sekelskiftet 1900 I litteraturen från sekelskiftet 1900 möter vi 

ofta mördare, mordbrännare och barnamörderskor – som vore det en folktypsutställning. 

Men vad är egentligen en normal människa? Detta blir en brännande fråga i en kultur 

som med nya, prestigefulla vetenskaper, mät- och avbildningstekniker ideligen försöker 

representera sig själv för sig själv. I den här presentationen ställs frågor om vad 

normalitet är och vi kommer att se hur skönlitteraturen – specifikt August Strindbergs 

texter om brott och brottslingar – kan användas för att ge ett perspektiv på en fråga som 

genomsyrar samhället än idag. Denna inspelade föreläsning var en del av Kulturnatten 

Norrköping 21 september 2020, men finns fortsatt tillgänglig online via www.forsa.nu  

FORSA Mitt har varit inaktiva under 2020 vilket delvis beror på covid19 men framför allt på 

att flera styrelsemedlemmar flyttat eller varit sjukskrivna. 

http://www.forsa.nu/


FORSA Norr: Eva Wikström, styrelseledamot i FORSA Riks och docent i socialt arbete vid 

Umeå universitet, arbetar på strategier för att återaktivera föreningen såsom att träffa 

representanter från socialtjänsten för att diskutera bildandet av Forsa Norr samt vilka aktiviteter 

de skulle vara intresserade av. Det finns ett intresse bland forskare och lärare på det egna 

lärosätet.  

4. FORSA-priset 

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut av FORSA vartannat år. Pristagaren får 

även 10 000 kronor. 

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning 

inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för det erkännande, som praktik, utbildning och 

forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för 

kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.  

Förbundets styrelse har fått in två förslag, ett från FORSA Väst och ett från FORSA Syd.  

Nominering till Forsa-priset 2020 av Forsa Väst – Peter Dellgran 

Peter Dellgran är professor emeritus i socialt arbete. Dellgrans avtryck i akademin kännetecknas 

av flertalet ledaruppdrag, som vetenskaplig ledare för CPS och CEFOS, men också i rollen som 

viceprefekt på institutionen för socialt arbete med ansvar för forskning- och forskarutbildning. 

På institutionen för socialt arbete har han också varit koordinator för forskargruppen 

”Organisation, professionalisering och kunskapsbildning”. Han har haft uppdrag i FORTE och 

för VR och varit sakkunnig i ärenden som rör socionomexamina och utvärderingar av 

socionomutbildningar i Sverige och Norden.  

Peter har under hela sin akademiska karriär haft en stark förankring i ett av det sociala arbetets 

absoluta kärnområden – fattigdom och försörjningsfrågor. Vidare har han forskat och publicerat 

omfattande kring akademiseringen av socialt arbete, samt kunskapsbildning och även 

kunskapsstyrning. Hans betydelse för socialt arbete som kunskapsområde kan inte underskattas. 

Att lyfta fram Peter Dellgrans forskargärning i en tid när kunskapsutvecklingen i socialt arbete 

står högt på agendan, och när konsekvenser av de tilltagande ekonomiska klyftorna blir allt mer 

synliga känns särskilt angeläget. Peter förenar skarpa analyser med engagemang och genuint 

intresse och patos för det sociala arbetet, och relationen mellan forskning, utbildning och 

praktik har präglat hela hans yrkesverksamma karriär.  Han har varit mycket uppskattad som 

forskare, kollega och lärare i socialt arbete på alla nivåer. Vi menar att han är en mycket värdig 

mottagare av FORSA-priset.  

Helena Mäki, ordförande för Forsa Väst 

  



FORSA Syd 

FORSA-priset som hedersutmärkelse är ägnat att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling 

och forskning inom den sociala sektorn. Grundat i att priset ska vara ett uttryck för ett 

erkännande för förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets 

område inom välfärdssektorn nominerar Forsa Syd de forskarstuderande inom Forskarskolan 

för yrkesverksamma i socialtjänsten. Motiveringen är att de som grupp redan nu, trots att de 

befinner sig i början av sina forskarstudier genom sitt engagemang och satsning, som många 

gånger kan innebära utmaningar att förena yrkesliv och studier, har gjort en förtjänstfull insats 

för kunskapsutvecklingen sett både utifrån det sociala arbetets praktik, forskning och 

utbildning. De har visat att kunskapsutvecklingen gynnas av starka personligt grundade 

fleråriga satsningar där engagerade individer agerar som ovärderliga ”gränsgångare”. Deras 

engagemang och satsning är värd allt vårt stöd och uppmuntran. 

Beslutet togs vid förbundets styrelsemöte den 2 oktober 2020. Vid beslut har ordföranden för 

förbundet Alexandru Panican och styrelseledamoten Jesper Johansson anmält jäv. Detta 

eftersom förslaget från FORSA Syd avser forskarstuderande från den nya forskarskolan för 

yrkesverksamma (FYS), både Panican och Johansson har kopplingar till FYS. Förbundets 

styrelse har bestämt att tilldela FORSA-priset till forskarstuderande från FYS. Priset kommer 

att tilldelas hösten 2021 då sista gruppen av forskarstuderande välkomnas på utbildningen (FYS 

är en FORTE-finansierad satsning för sammanlagt 30 forskarstudenter, intag 10 

forskarstudenter/år under 3 år).  

5. Remissvar 

Under december 2020 har styrelsen för FORSA Riks börjat arbeta med att formulera ett 

remissvar på slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47), arbetet 

kommer att slutföras i slutet på januari 2021.      

 6. Symposium 

Nästa två-dagars nationellt symposium kommer att arrangeras av FORSA Småland. Först var 

det planerat till den 8-9 mars 2021 men på grund av pandemin har flyttats fram till hösten 

samma år, inget datum har fastställt än så länge.   

7. Medlemsregister  

Med anledning av att medlemsavgifterna inte täcker kostnaden för medlemsregistret har 

styrelsen för FORSA Riks sagt upp medlemsregister som kostar 44 965 kr för 2020 (i sig en 

nedgång från 59 579 för år 2018 och 52 474 för år 2019). Samtliga kassörer i lokalföreningarna 

anser dessutom att medlemsregistret är både dyrt och krångligt. Styrelsen har beslutat att 

hanteringen av medlemmar kommer att hanteras enligt följande från och med 1 januari 2021:  

a. Medlemmar anmäler sig på hemsidan (John Brauer har ett förslag till lösning via 

hemsidesleverantören som kostar ca 2300:-/år). GDPR godkännande och hantering löst. 



b. Medlem betalar sin avgift till respektive lokalförening – först när betalningen identifierats är 

personen medlem – dvs som idag. Förslagsvis bekräftar lokalkassör fyra ggr per år att medlem 

betalat. 

c. Lokalföreningen behåller 50:- (mot idag 25 kr) – det är via lokalföreningarna vi kan motivera 

medlemskap utöver SVT.  

d. Lokalföreningen redovisar antal medlemmar och medlemskategori och överför 

mellanskillnaden till rikskonto senast 31/10 varje år. 

e. Medlemsregistret finns både centralt, med rikskassören som ansvarig, och lokalt, med 

lokalkassör som ansvarig (som i dag) – medlem som begärt utträde eller inte betalat 

medlemsavgift ett kalenderår efter senast inbetalad avgift skall strykas ur registret. 

Det ska nämnas att förbundets styrelse har arbetat för att dra ner kostnaderna även gällande 

hemsidan. Genom den nya hemsidan har förbundet gjort en betydande kostnadsbesparing, 

hemsidan kostar nu någon 100 lapp istället för 1440 kronor per tre månader.  

8. Fördelning av intäkter och förluster vid arrangemang 

Vid arrangemang som de lokala föreningarna håller var det avtalat att FORSA Riks och den 

lokala föreningen som anordnar konferens/symposium delar på intäkterna såväl som eventuella 

förlusten enligt 50% principen. Styrelsen för FORSA Riks har beslutat vid styrelsemöte den 2 

oktober att fördelningen ska följa principen om 75% för den lokala avdelningen och 25% för 

FORSA Riks gällande både vinst och förlust.  

9. Policy för resor som ersätts av FORSA Riks 

Styrelsen för FORA Riks har vid styrelsemöte den 12 juni 2020 beslutat följande: 

• De minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas  

• Resor ska genomföras på ett kostnadsmedvetet sätt  

• Färdsätt och logi ska väljas så att var och en kan utnyttja sin tid effektivt  

• Webb- och videomöten ska ersätta resor när det är lämpligt  

• Säkerhet och arbetsmiljö ska vägas in vid val av resa 

• I första hand skall gång, cykel, kollektivtrafik väljas. Taxi används endast om det är 

nödvändigt. Användning av egen bil skall godkännas av ordförande eller styrelse i 

förhand. 

Flyg endast om avståndet överstiger 500 km och efter godkännande av ordförande. Billigast 

biljett skall väljas om inte mellanskillnaden är försumbar eller försvaras av resans längd – 

godkännande av ordförande. 

Observera att övernattning kan vara ett kostnadseffektivt alternativ beroende på avstånd och 

mötets/aktivitetens starttid. 



Beslut om ersättning fattas av styrelsen och mellan styrelsemöten av ordföranden. För 

styrelsemöten som gäller ordinarie ledamöter i styrelsen som följer policyn ombesörjer 

kassören utbetalning så snart möjligt. 

10. FORSA-Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 

Sedan 15 maj 2018 representeras FORSA i styrelsen för CSA. Ordinarie ledamot Alexandru 

Panican, Rúna i Baianstovu suppleant. CSA arbetar för att på olika sätt bidra till utvecklingen 

av framgångsrikt socialt arbete. CSA ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, 

ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska 

forskare och organisationer. FORSA bidrar på ett aktivt sätt i styrelsearbetet och i olika 

arrangemang som CSA har ansvar för. Under 2020 har Panican publicerat ett kapitel (“Till det 

sociala arbetets försvar – vad försvarar forskare och praktiker i socialt arbete?”) i en antologi 

som CSA gav ut (”Till det sociala arbetets försvar!”) med anledning av World Social Work 

Day 2020. Som det har nämnts ovan, CSA har beviljat 100 000 kronor i bidrag till FORSA 

för att säkra utgivningen av SVT under en övergångsperiod.  

11. FORSA Sverige - Nordic Social Work Research (NSWR) 

Jesper Johansson, styrelseledamot i FORSA Riks, sitter som representant för FORSA Sverige 

i redaktionsrådet för den nordiska tidskriften NSWR. Rúna í Baianstovu, styrelseledamot i 

FORSA Riks, sitter i redaktionsrådet för NSWR också samt är Book Review Editor. 

Redaktionen för tidskriften efterfrågar hjälp med att hitta reviewers samt annat stöd. Bagga 

Bjerke (huvudredaktör) och Ulrika Järkestig Berggren (medredaktör) kommer att avsluta sina 

uppdrag under 2021. Arbetet med att hitta ny huvudredaktör samt medredaktör kommer att 

inledas så småningom. Det är FORSA från de nordiska länderna som ska godkänna förslagen, 

och formellt utse redaktörer. Redaktionsrådet har haft kontakt med ordföranden för FORSA 

Riks. FORSA Sverige kommer att fortsätta stödja tidskriften på olika sätt men förbundet har 

än så länge och fram till 2022 inte möjlighet att stödja tidskriften med resurser, det finns inte 

ett ekonomiskt utrymme för detta. 

12. FORSA – International Council on Social Welfare (ICSW) 

FORSA Riks har nominerat Axel Ågren som representant på ICSW. Axel Ågren, ordförande 

för FORSA Östergötland, har blivit valt till ordförande för ICSW.    

13. Kommande planering 

Styrelsen för FORSA Riks samt lokala föreningar kommer att fortsätta arbetet med att rekrytera 

nya betalande medlemmar genom olika kanaler och metoder.  

FORSA Sverige kommer att fortsätta stödja den nordiska tidskriften Nordic Social Work 

Research (NSWR) på olika sätt men förbundet har, som ovan nämnt, än så länge och fram till 

2022 inte möjlighet att stödja tidskriften med resurser, det finns inte ett ekonomiskt utrymme 

för detta. Samtidigt kan styrelsen för FORSA Riks diskutera under 2021 ett sätt att hitta 



prenumeranter till tidskriften, när ekonomin medger (tidigast 2022) eventuellt delvis 

subventionera prenumerationen på NSWR för FORSA-medlemmar. Den 5 mars 2021 kommer 

ordförandena för FORSA-förbunden på nordisk nivå att hålla ett Zoom-möte med redaktionen 

för tidskriften för att ta del av deras kommande planering, behov och önskemål.   

Styrelsen för FORSA Riks fortsätter arbetet med att synliggöra FORSA på Facebook-sidor. 

Johan Gardeman, styrelseledamot i förbundet förbereder ett förslag på detta tema.  

2020-12-31 

Lund,  

Alexandru Panican, ordförande för FORSA Riks 

Styrelsen för FORSA Riks (i bokstavsordning): 

Rúna i Baianstovu  

John Brauer  

Carin Cuadra 

Johan Gardeman  

Katarina Hollertz  

Jesper Johansson  

Lena Lernå  

Helena Mäki  

Pierre Netz 

Karl Ahlman Ståhl   

Marta Alvarado Thofelt 

Eva Wikström  
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