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Årsmöte med FORSA Riks, torsdagen den 23 mars 2023 kl. 13.15 – 15.00. Adress: 

Södertörns högskola, Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg, sal ME556 kl. 13.15 -15.00. För de 

som inte kan vara med på plats, Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/63575939576 

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 det första bifogade dokumentet.    

7. PM avseende revision. Se det andra bifogade dokumentet.     

8. Förslag val av styrelse samt andra funktioner. Förslaget presenteras av valberedningen: 

Sabine Gruber, Torbjörn Forkby och Johan Lindgren.   

Information 

9. Lärdomar från FORSA nationella symposium vid Linnéuniversitet i Växjö den 8–9 

november. Föredragande: Jesper Johansson.  

10. Påminna de lokala föreningarna om att diskutera och återkomma med förslag om vem som 

vill anordna nästa FORSA nationella symposium samt när (2024 eller 2025?) det ska ordnas. 

Föredragande: Alexandru Panican.  

Ärenden  

11. FORSA Nordisk konferens 2024 (för att inte konkurrera 2025 med EASSW / ECSWE 

konferensen) i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet (och 

NASSW - Nordic Association of Schools of Social Work - också?). Föredragande: Katarina 

Hollertz, Elisabeth Punzi och Zulmir Becevic.  

https://lu-se.zoom.us/j/63575939576
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Forsa/Göteborg. Tema: Preliminärt, SocialWork in times of Global Crises: Challenges and 

Pathways Towards Social Justice 

Deltagare: ca 150-300 

Datum: preliminärt juni 2024 (alt. 2016) 

Local organizing commitee, GU: Zulmir Becevic, Elisabet Punzi, Helena Johansson, Staffan 

Höjer, Katarina Hollertz, Heikki Tikkanen, Lena Voigt 

Målgrupp: Forskare, socialarbetare, chefer, idéburen sektor, studenter 

Scientific committee: ska tillsättas.  

Preliminärt innehåll: Tre dagar. Key note speakers, paralella seminaier, workhops, ev. 

Studiebesök etc. 

Praktiska detaljer: Meeting service på GU 

Avgifter: riktmärke mellan 3000-3500 kronor 

Söka medel: Forte? CSA? Fler? 

Frågor till FORSA riks: Särskilda önskemål? Teman? Aktiviteter? 

Hur vill vi vara engagerade från Forsa Riks och lokalavdelning? Vad vill vi göra? 

12. Enligt gällande riktlinjer ska FORSA Riks ta del av eventuell vinst (25%) såväl som att 

täcka eventuell förlust (25%) vid arrangemang av FORSA nationella symposium. Förslag: så 

länge FORSA Riks har en bra ekonomi (minst 300 000 kronor vid årsskiftet) då ska Riks inte 

ta del av den lokala föreningens vinst vid arrangemang av FORSA nationella symposium. 

Föredragande: Alexandru Panican. 

13. Motion från FORSA Väst Org.nr: 802523-6582. Föredragande: Helena Mäki, Katarina 

Hollertz. 

Motion gällande medlemsavgift 

Motionen är ställd till FORSA riksstyrelse av FORSA väst att ta ställning till på årsmötet 

2023-03-23. 

Medlemsavgiften för fullbetalande medlem ligger idag på 345 kronor per år. Av detta behåller 

lokalföreningen 50 kronor och merparten av resterande avgift går till finansiering av 

Socialvetenskaplig tidskrift. 

Under de senaste åren har FORSA riksorganisation arbetat för att säkerställa finansieringen av 

tidskriften och då inte bara genom medlemsavgift från enskilda medlemmar utan också från 

lärosäten knutna till socialt arbete. Detta vet vi har inneburit hårt arbete som också gett goda 

resultat. 
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Det sociala arbetet är under förändring och behovet av att skapa broar mellan forskning och 

praktik känns mer angelägen nu än någonsin. Vi i lokalföreningen i väst når många med våra 

evenemang men har få betalande medlemmar. 

Vi ser den höga medlemsavgiften som ett hinder i rekrytering av nya medlemmar. 

Socialvetenskaplig tidskrift publiceras idag online och i pappersform. Vi uppfattar att det 

finns en stark förankring inom FORSA för att Socialvetenskaplig tidskrift ska publiceras i 

pappersform, men ställer oss ändå frågande till omkostnaderna för detta och hur detta ska 

finansieras. 

Vi yrkar på att styrelsen tar ställning för en sänkt medlemsavgift, och föreslår att FORSA riks 

styrelse under året tar fram till ett nytt förslag på årsavgift för medlemmar. 

För FORSA Västs styrelse, 

Helena Mäki, ordförande 

Katarina Hollertz, vice ordförande 

2023-02-23 

14. Motion från FORSA Norr till Årsmöte för FORSA riks. 

FORSA-norr har under en längre tid diskuterat hur vi kan utveckla utbytet och stärka 

sambandet mellan forskning och praktik, helt enligt FORSA´s huvudsakliga syfte. Till 

exempel kan nämnas att FORSA-norr aktivt försöker öka praktikens deltagande i styrelse och 

möten. Vi inom FORSA-norr upplever dock att vi genom namnet får rekryteringsutmaningar 

som motverkar förbundets mål att engagera praktiker.  

Namnet ”Förbundet för forskning i socialt arbete” (FORSA) leder tankarna till en strikt 

akademisk sammanslutning varför vi i norr föreslår en namnändring till ”Förbundet för 

forskning och praktik i socialt arbete”. Syftet med att infoga ordet ”praktik” i namnet är att 

vara en inbjudande organisation som på något sätt föreslår en tydligare gemensam arena att 

verka inom. 

FORSA-norr föreslår årsmötet besluta: ATT ändra namn på organisationen till Förbundet för 

forskning och praktik i socialt arbete. /Styrelsen Forsa Norr 

15. John Brauer lämnar ansvaret för hemsidan. Vem tar över? Föredragande: Alexandru 

Panican. 

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

12.00-15.00 hos FORSA Norr, den 29 september kl 12.00-15.00 hos FORSA Östergötland, 

den 8 december hos FORSA Syd kl 11.00-15.00 (som inkluderar julbord mellan 11-13) och 

årsmöte 22 mars 2024 kl 15.00-17.00 och middag (återkommer gällande ort). 

17. Övriga frågor 

18. Mötet avslutande 
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Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse 
Förbundet för Forskning i Socialt Arbete (FORSA) 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 

1. Styrelse  

Vid 2022 års årsmöte (16 mars kl 17.30-18.30 vid Linneuniversitetet) valdes följande 

personer att ingå i styrelsen för FORSA Riks: 

Ordförande:  Alexandru Panican 

Kassör:   Lena Lernå 

Sekreterare:   Katarina Hollertz (FORSA Väst) 

Ordinarie ledamöter:   

Jesper Johansson (FORSA Småland)  

John Brauer (FORSA Mitt) 

Helena Mäki (FORSA Väst) 

Carin Cuadra (FORSA Syd) 

Jessica Sjögren (FORSA Östergötland) 

Eva Wikström (FORSA Norr) 

Ann-Sofie Bergman (FORSA Stockholm) 

Suppleanter:    

Mikael Skillmark (FORSA Småland) 

Vakant (FORSA Mitt) 

Lina Palmqvist (FORSA Väst) 

Hanna Karlborg (FORSA Östergötland) 

Heléne Hardenstedt (FORSA Syd) 

Camilla Carpholt (FORSA Norr)  

Magdalena Elmersjö (FORSA Stockholm) 

Två revisorer: Revisor nr 1. Mikael Bengtsson  

  Revisor nr 2. Märit Malmberg Nord  

Två revisorssuppleanter: Revisorssuppleant nr 1. Verner Denvall 

  Revisorssuppleant nr. 2. Björn Andersson  

3 ledamöter valberedning: Sabine Gruber  

Torbjörn Forkby  

Johan Lindgren   
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FORSA Riks har haft sammanträde vid tre tillfällen: 17 juni, 23 september och 9 november i. 

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

planerat.  

2. Medlemsutveckling och Socialvetenskaplig tidskrift 

Arbetet med att värva nya betalande medlemmar har fortsatt under 2022 med viss framgång. 

Hösten 2020 har FORSA haft 94 betalande medlemmar endast. Som mest har FORSA haft 188 

medlemmar år 2022 (177 medlemmar år 2021) vilket är positivt dock lång ifrån målet på 1 000 

betalande medlemmar.  

En aktiv lokalförening som genomför aktiviteter har potential att locka nya medlemmar. Som 

betalande medlem får man förbundets tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift (SVT). Från 2022 

ska artiklarna publiceras direkt utan embargo (krav från FORTE för att finansiera redaktionens 

arbete med tidskriften, se förklaring längre ner). Detta kan utgöra huvudanledningen till att 

FORSA har så pass få betalande medlemmar eftersom man inte behöver vara medlem för att ta 

del av tidskriftens artiklar; det blir svårt att motivera avgiften till FORSA om man får tillgång 

till artiklarna i alla fall. FORSA har ej ett medlemsregister som genererar en påminnelse om att 

förnya medlemskapet heller (kostnaden för ett sådant system skulle vara oskäligt högt). 

Representanter för de lokala föreningarna mejlar befintliga medlemmar en påminnelse om att 

förnya medlemskapet. Utvecklingen gällande medlemsavgifter har det senaste året varit positiv: 

Medlemsavgifter 

År  2020 2021 2022 

Intäkter  13 765 43 640 58 8601  

FORSA äger tidskriften och står därmed för tryckkostnader och samtliga administrativa 

kostnader. SVT:s redaktionsarbete betalas med medel från FORTE. Under hösten 2021 tog 

FORTE beslutet att fortsätta stödja tidskriften. Det innebär att FORTE har tilldelat SVT                

1 200 000 kronor i tidskriftsbidrag (Diarienr. 2021-01909) för de kommande tre åren (2022-

2024). Den största delen av tidskriftsbidraget täcker redaktionens kostnader (framförallt 

arbetstid) med tidskriften. Från årsskiftet 2021/2022 ska artiklarna bli öppet tillgängliga direkt 

då de har publicerats. I budgetpropositionen 2019 angav regeringen att vetenskapliga 

publikationer som tagits fram med offentliga medel ska bli öppet tillgängliga direkt då de har 

publicerats. För medel beviljade av Forte gäller att all forskning ska publiceras fritt tillgängligt 

för alla (open access) omedelbart vid publicering, ett krav som gäller SVT också. 

FORSA har haft alldeles för få betalande medlemmar under en lång period vilket har resulterat 

i ett krisartat ekonomiskt läge år 2019. Styrelsen för FORSA Riks har diskuterat förslaget att 

ge ut tidskriften elektroniskt endast. Men förslaget är problematiskt. En elektronisk utgivning 

kostar också och FORSA saknar finansiering. Tidskriften som ingår i medlemskapet utgör 

 
1 Egentligen 99 959 varav 41 099 överförd från lokalföreningen Mitt (vilande) vilket gör att intäkterna från 

medlemsavgifter under 2022 blir 58 860. 
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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 

som har börjat tillämpas år 2020. Det nya finansieringssystemet, i sig delvis inspirerad från 

andra ämnen med egna tidskrifter, innebär att varje lärosäte med socionomutbildning (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 

professorsmötet den 22 oktober 2020. 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 enskilt 

lärosäte för att ansöka om bidraget till tidskriften och det är institutionens beslut som gäller, det 

är en återkommande process varje år. 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. 

Under 2022 (såsom under 2021) är det samtliga (19) lärosäten som har ställt sig positiva till 

förslaget:   

• 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/Marie Cederschiöld Högskola 

• Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet 

• Institutionen för samhällsvetenskaper, socialt arbete, Södertörn högskola 
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• 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 

• Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och 

socialpedagogik, Högskolan Väst 

• Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet 

• Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet 

• Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Avdelningen för Socialt Arbete, Högskolan i Gävle  

3. Ekonomi 

FORSA har tillämpat samma medlemsavgift under 2022: 

- 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 50 kronor per betalande medlem och år från 2021 med 

hänvisning till den goda och stabila ekonomin som förbundet har sedan 2020. Mellanskillnaden 

skickas till FORSA Riks.  

De medlemmar som betalar från 1 oktober får medlemskap för hela resterande året plus följande 

kalenderår. Kassören på lokal nivå ansvarar för att avgiften till Riks inte betalas två gånger. 

Den lokala föreningen ansvarar för att meddela Forsa Riks antal medlemmar som betalar 

ordinarie respektive reducerade medlemsavgifter.    
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Utvecklingen av intäkter och utgifter under de senaste fyra åren (2019, 2020, 2021, 2022)   

FORSA RIKS 

Balansräkning 2019 2020 2021 2022 

Tillgångar 1 januari 249 068  156 473  392 341  353 224 

Årets resultat -92 295  235 945  60 883  156 064 

Tillgångar 31 

december 

156 473  392 341  453 224  609 288 

Resultaträkning  2019 2020 2021 2022 

Intäkter     

Medlemsavgifter 50 529 13 765  43 640  99 9594) 

SVT prenumerationer 72 680 30 742  20 756  19 546 

Universitet bidrag SVT  0  162 500 40 000  260 000 

CSA bidrag 0  100 000  0  0 

SVT 0  35 6764) 40 0003) 40 000 

Summa 123 209  342 683 144 396 419 505 

Utgifter     

Överföring till SVT  108 000  - - - 

SVT tryck och 

formgivning 

0  25 402  36 256 168 3151) 

SVT porto o 

distribution 

0  21 726  31 673  52 459 

Årsmöte och 

symposium 

- - - 4 047 

Stipendium, Forsapris - - - 20 000 

Sammanträden inkl. 

resor 

13 929  5 223  5 501  6 626 

Webb, programvaror 35 416  4 817 5 025  6 587 

Medlemsadministration 52 474  44 965 0  02) 

Föreningsavgift CSA, 

ISW 

- 2 500  1 500  2 500 

Övrigt 5 984  2 105  3 558 2 9073) 

Summa 215 804  106 737 83 513 kr 263 441 

Årets resultat  - 92 595 235 945  60 883 kr 156 4  

1) FORSA står fr.o.m. 2021 samtliga kostnader för tryck och distribution av SVT.  
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SVT redaktionen överför 40 000 kr FORTE medel avsedda för ändamålet. 2019 

överfördes 108 000 kr för SVT:s porto/distribution & tryck, vilket då särredovisades av 

SVT redaktionen 

2) Medlemsregistret ingår i kostnader för hemsida, webb, programvaror  

3) Övrigt – blommor (1350 kr), bankkostnader (1557 kr) 

4) Inklusive lokalföreningen Mitt (vilande) har överfört 41 099 kr till Forsa riks 

 

Det är det tredje året i rad som förbundet visar ett positivt resultat och en kraftig återhämtning 

i förhållande till resultatet för 2018 och 2019. Intäkterna har ökat påtagligt samtidigt som 

utgifterna är under kontroll. Huvudförklaringen gällande minskade utgifter handlar om 

kostnaden för medlemsadministration och för Webb. Huvudförklaringen gällande inkomster 

kopplas till det nya finansieringssystemet för SVT med medel från lärosäten med 

socionomutbildning.   

4. Lokalföreningar 

Aktiviteten och engagemanget varierar i de lokala lokalföreningarna. Det har dragit lärdomar 

från pandemin genom att hålla en del arrangemang digitalt eller i hybrid-form. Aktiviteter som 

hålls digitalt har visat sig öka tillgängligheten samt gjort det enklare för fler att ta del av 

arrangemanget genom att deltagarna inte har behövt resa. Det är mycket positivt att flera lokala 

föreningar har börjat samarrangera evenemang. Här följer en sammanfattning av aktiviteter från 

olika lokala FORSA-föreningar. 

FORSA-Norr 

Inledningsvis ska nämnas att Forsa Norr har år 2022 varit på sitt andra verksamhetsår sedan 

föreningen nystartades. Det gånga årets aktiviteter har kännetecknats av att befästa och utveckla 

föreningen. Den lokala föreningens medlemsantal är fortfarande lågt och för att rekrytera nya 

medlemmar har aktiviteter inriktats på att skapa format och innehåll som kan vara attraktiva för 

både praktiker, studenter och forskare. Den lokala föreningens styrelse har arbetat aktivt för att 

utifrån aktuella teman synliggöra föreningens inriktning mot kunskapsutveckling för socialt 

arbete som profession och kunskapsområde. Under 2022 har Forsa Norr genomfört flera 

samarrangemang med andra lokalföreningar i form av tematiska lunchseminarier om bland 

annat medling i brott, rasism och antirasism i socialt arbete.  

Ett av lunchseminarier gavs av Alexandru Panican & Tapio Salonen om Socionomers 

utbildning och arbetsmarknad - nuläge och framtidsprognos vilket skedde i samarrangemang 

med Institutionen för socialt arbete Umeå, Forsa Norr och ASK, arenan för 

socialkunskapsutveckling (samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och 

kommunerna i Gävleborgs län).  

Att öka tillgänglighet har varit ett av ledorden för Forsa Norrs inriktning, vilket mynnat ut i att 

Forsa Norr konstruerat en egen Youtubekanal där föreningen spelat in korta filmer där det 

förmedlas intervjuer av forskare eller praktiker som berättar om forskningsresultat eller aktuella 

projekt som pågår. Under våren 2022 genomfördes intervjuer av Christian Bortes om hans 

avhandling om ungas hälsa och skolgång, se: 
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https://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/hur-paaverkar-ohaelsa-

ungas-skolgaang-3165483 

samt en intervju av Josefin Denman om ett integrationsprojekt, Salam familj, se: 

https://www.vk.se/2022-11-16/integrationsprojektet-salam-familj-kan-bli-permanent 

Också ett led i tillgänglighetstanken har varit att ha fortsatta styrelsemöten online samt 

förmedlat information, länkar och föreningens aktiviteter via en Facebooksida. Emellertid 

kvarstår arbete för att bli mer utåtriktad och etablera bra sätt att rikta föreningen utåt, som till 

exempel skapande av egen hemsida och eventuellt en Linkedin sida.  

Föreningen har också etablerat kontakter med Umeå socionomprograms studentförening 

(Sosum) för att nå ut till studenterna för samarrangemang och medlemskap.  

En ytterligare inriktning i Forsa Norrs strategier är en medveten satsning på föreningens 

förankring mot fältet. Under det gångna året har styrelsen genomfört samverkans- eller 

dialogmöten med FoU verksamheterna i norrlandslänen. I övrigt har föreningen tagit ett beslut 

att uppdra till Forsa Norrs valberedning att rekrytera styrelsemedlemmar bland 

yrkesverksamma socionomer. Norrlandsregionen är omfattande och idag har verksamheten en 

viss tyngdpunkt vid Västerbotten men även Västernorrland och Gävleborg finns representerade 

i styrelsen. En viljeyttring är en spridning av styrelseledamöterna och rekrytering av fler 

medlemmar även från övriga norrlandslän Norrbotten och Jämtland. 

FORSA-Småland 

Digitalt FORSA Café, 15/2 på temat ”Should I stay or should I go? – om karriärvägar, status, 

mobilitet och exit inom socionomyrket”.  

Deltog gjorde Mikael Bengtsson, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet som 

presenterade resultat från sin doktorsavhandling Karriär och profession. Om positioner, 

statushierarki och mobilitet inom socionomyrket, Lund: Lund University, 2020. I avhandlingen 

är karriär och profession centrala begrepp, och den bygger på en surveystudie som innefattar 

drygt 1 400 socionomer med examen under år 1987, 1997 och 2007. Karriärer skildras på ett 

sätt som belyser socionomernas arbetsområde, fångar skillnader mellan olika yrkespositioners 

status och bidrar till att förstå vad som hänt inom socionomprofessionen. Vidare pratade 

Josefine Johansson, ombudsman på SSR, om dagens tema utifrån ett fackligt och professionellt 

perspektiv. Josefine redogjorde för vart SSR:s medlemmar arbetar inom socionomyrket och 

beskrev SSR:s och sina egna perspektiv på socionomers karriärvägar samt professionens 

situation och utsikter på arbetsmarknaden. Caféet avslutades med gemensam diskussion och 

möjligheter till frågor.  

Digitalt Lunchseminarium, 21/3 

Lokalföreningarna för FORSA Småland, Syd och Norr bjöd in till ett digitalt lunchseminarium 

i form av en bokpresentation kring temat: Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av 

migration. Deltog gjorde redaktörerna, Jesper Johansson, docent i socialt arbete och Åsa 

Söderqvist Forkby, lektor i socialt arbete, båda verksamma vid Linnéuniversitetet och Ulrika 

https://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/hur-paaverkar-ohaelsa-ungas-skolgaang-3165483
https://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/hur-paaverkar-ohaelsa-ungas-skolgaang-3165483
https://www.vk.se/2022-11-16/integrationsprojektet-salam-familj-kan-bli-permanent
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Wernesjö, lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. De presenterade bokens upplägg 

och innehåll. Seminariet avslutades med gemensam diskussion och möjligheter till frågor.  

Digitalt FORSA Café, 3/5 på temat ”Förutsättningar för god institutionsvård av ungdomar med 

normbrytande beteende”. 

Innehållet bestod av ett panelsamtal som belyste utmaningarna med att ge institutionsvård 

utifrån Barnkonventionen, rådande samhällsdebatt med ”hårdare tag” och växande 

gängkriminalitet. Paneldeltagarna belyste utmaningarna utifrån sina respektive 

kunskapsområden och erfarenheter. Paneldeltagare var:  Sofia Jurva, biträdande 

institutionschef, Stigbyskolan, Statens institutionsstyrelse, SiS. Sofia är socionom med drygt 

20 års erfarenhet av olika befattningar inom SiS ungdomsvård. Frida Adelbrant, sektionschef, 

Medborgarförvaltningen Värnamo kommun. Frida har erfarenhet av en snabbt växande 

gängkriminalitet bland barn och unga. De behövde skapa nya arbetssätt för att hindra 

utvecklingen och ge vård och skydd för barn och unga. Sofia Enell, universitetslektor i socialt 

arbete vid Linnéuniversitetet. Sofias forskningsintressen rör barn och ungas livsvillkor och 

samhällets interventioner, såväl tidiga som sena, till barn och unga. Sofia har bland annat 

studerat ungdomsvården inom SiS. Caféet avslutades med att seminariedeltagare gavs 

möjligheter till frågor och reflektioner till panelen.  

Digitalt Forsa Café, 27/9 på temat ”Skolan som förebyggande arena”.     

Deltog gjorde Martin Hugo, docent i pedagogik, presenterade aktuell forskning om hur skolan 

skulle kunna förebygga framtida problem i form av psykisk ohälsa, drogproblem och 

brottslighet hos unga. Thony Kankare, verksamhetschef i skolsektorn, Ulricehamn kommun 

berättade och resonerade om hur de arbetat med KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) och 

kartläggningen av individens skolgång kopplat till närvaro och måluppfyllelse. Caféet 

avslutades med frågor och reflektioner från seminariedeltagarna.  

Nationellt FORSA symposium vid Linneuniversitet i Växjö, den 8-9/11 på temat ”Social 

hållbarhet och hållbart socialt arbete”. 

Det nationella symposiet arrangerades denna gång av FORSA Småland i samarbete med 

FORSA Riks, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Linnéuniversitetet, Institutionen 

för socialt arbete. Under symposiet arrangerades plenarföreläsningar och parallella seminarier 

med presentationer som anknöt till temat för symposiet. Symposiet innebar en mötesplats för 

att diskutera med och lära av varandra om social hållbarhet och hållbart socialt arbete. 

FORSA-Väst  

Inför valet 2022 bjöd lokalföreningen in till #lokalaperspektiv2022, en serie med konstruktiva 

och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor. Syftet med 

#lokalaperspektiv2022 har varit att genom aktuell forskning och utifrån ett lokalt perspektiv i 

Västsverige, sprida forskning och stödja demokratiska samtal om angelägna 

samhällsutmaningar. FORSA Väst har varit initiativtagare till samtalsserien 

#lokalaperspektiv2022 som arrangerades i samarbete med Högskolan Väst, Institutionen för 

socialt arbete Göteborgs Universitet och Tidskriften Socialpolitik. För samtalsserien fick vi 
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finansiering av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU). 

Under året har arrangerats sju populärvetenskapliga samtal med representanter från 

kommunpolitiken, akademin, socialt arbete samt civilsamhället. Valrörelser präglas ofta av 

debatter där komplexiteten och olika lokala förutsättningar hamnar i skymundan. De olika 

samtalen har därför arrangerats i olika delar i vårt lokala upptagningsområde. Vi har haft som 

ambition att verka för ökad kunskapsspridning och tillgänglighet, där såväl den urbana- som 

rurala miljön har fått stå i fokus. Varje samtal har kretsat kring ett specifikt tema:  

1. Barnfattigdom i Nordöstra Göteborg 

2. Omsorg och moral i Vänersborg - om åldrande i ett av världens rikaste länder 

3. Ung på landsbygd i Svenljunga 

4. Social hållbarhet och hållbara miljöer i Tranemo  

5. Migration i Härryda 

6. Demokrati, politik och socialt arbete i Göteborg 

7. Det social arbetets framtid  

De första sex tillfällena arrangerades som öppna samtal inför valet runt om i Västsverige. Det 

sjätte, tema det sociala arbetets framtid, tog vi avstamp i valresultatet och anordnade en 

heldagskonferens där vi tillsammans med socionomstudenter, praktiker och forskare 

diskuterade förutsättningar, utmaningar och möjligheter för socionomer och socialarbetare i 

framtiden.  

Målet med samtalen har varit att skapa mötesplatser där alla kan känna sig välkomna och 

inkluderade. Samtalen har varit kostnadsfria och marknadsföringen har främst skett via öppna 

Facebook-evenemang, direkta inbjudningar samt via våra samarbetspartners plattformar. 

Publikantalet har varierat mellan samtalen, och som mest har vi haft ett 80-tal 

åskådare/deltagare. De flesta samtal har haft en publik på omkring 20 personer. På konferensen 

deltog runt 70 personer.  

Utöver direkta samtal har lokalföreningen genom samarbetspartnern Tidskriften Socialpolitik 

också skrivit ett flertal reportage om samtalens innehåll och teman. Reportagen har publicerats 

i en digital tidskrift och nått en större målgrupp än deltagare på plats. Vi har samlat information, 

artiklar och handlingar om alla samtal lokalt på FORSA:s hemsida: 

http://forsa.nu/avdelningar/vaest/lokalaperspektiv2022 

 

http://forsa.nu/avdelningar/vaest/lokalaperspektiv2022


13 
 

FORSA-Mitt 

Forsa Mitt har under 2022 varit vilande med undantag för årsmötet. 

FORSA-Östergötland 

Ambitionerna har under de senaste åren varit att genom val av styrelseledamöter representera 

vidden av det sociala arbetets praktik, forskning och utbildning. Styrelsen har under året bestått 

av ledamöter som representerar Linköpings universitet på forsknings-, utbildnings- och 

studentnivå, kommunal socialtjänst, kommunpolitik, kommunalt arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningskontor och kommunal FoU-verksamhet. FORSA Östergötland ser som sin 

uppgift att värna om bredden i socialt arbete, arbeta vidare för att skapa möten mellan olika 

intressenter och genom våra aktiviteter bidra till ny kunskap och nya perspektiv från olika delar 

av det sociala arbetets fält.  

28 mars 2022, Palle Storm - Arbete under (o)lika villkor: om ledarskap och styrning i 

äldreomsorgens mångetniska arbetsgrupper. 

Verksamhetsåret började med årsmöte där Palle Storm, forskare vid Stockholms universitet, 

föreläste om sina studier kring ledarskap och styrning av mångetniska grupper. Föreläsningen 

efterföljdes av livlig diskussion. Ca 15 personer deltog. 

5 maj 2022, FORSA Forum temaserie: Civilsamhället och socialt arbete, informella och 

formella roller – några nedslag i praktiken. 

Under våren 2022 fortsatte temaserien om civilsamhällets roll i dagens samhälle. Den 5 maj 

presenterade föreningen Mångfalden sin verksamhet. Mångfalden vänder sig till äldre personer 

med olika etniska bakgrunder. Seminariet ägde rum i Mångfaldens lokaler och samordnarna 

Orlando Cardenas och Lorena Preuss höll i presentationen. Runt 10 personer deltog.  

11 juni 2022, Utdelningen av FORSA priset vid Socionomprogrammets 

diplomeringsceremoni (VT22) 

Styrelsen beslutade att även detta verksamhetsår dela ut FORSA Östergötlands studentpris vid 

socionomprogrammets diplomeringsceremoni (22 januari 2022) till den/de student/er som 

under sin utbildning verkat i FORSA:s anda. Alla socionomstudenter har möjlighet att nominera 

en pristagare. FORSA Östergötlands styrelse tar beslut om vem/vilka som bör få priset utifrån 

inkomna nomineringar. Studenterna Tea Gladher och Maria Sjösten var mottagare av priset.  

24 september 2022, Susanna Alakoski - Krig, fred och bomullsänglar 

I samband med Kulturnatten+ Norrköping ordnade FORSA Östergötland i samarbete med SKA 

sektionen (sektion för studenter vid utbildningen Samhälls- och kulturanalys) en föreläsning 

med Susanna Alakoski. Hennes föreläsning kretsade kring hennes nyligen utgivna bok 

Bomullsänglar vilken bland annat belyser erfarenheter av krig ur kvinnors perspektiv. 

Föreläsningen var mycket uppskattad och välbesökt (ca 60 personer) och efterföljdes av aktiv 

diskussion.  
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Oktober 2022, Socionomdagen, Campus Norrköping. FORSA Östergötland var utställare 

vid Socionomdagen.  

12 december 2022, Sara Wittberg - Kommunalt lika, nationellt olika. 

Detta var en lunchföreläsning som FORSA Östergötland ordnade i samarbete med 

Folkuniversitetet. Föreläsningen ägde rum i Folkuniversitetets lokaler och de stod även för 

lunch. Föreläsningen väckte diskussion och 9 personer deltog.  

Kontakt med studenter 

I år liksom under de senaste åren har arbetet fortsatt med att rekrytera studenter och stimulera 

till större aktivitet och delaktighet för studenter vid LiU. Framförallt har vi riktat oss till 

Socionomprogrammet och Samhälls- och kulturanalysprogrammet (SKA). 

Samverkan 

Vi har kontinuerlig kontakt med Folkuniversitetet i Norrköping och har haft möten med 

Folkuniversitetet samt ordnat en lunchföreläsning. Det finns planer för fortsatta 

samarrangemang.  

Under detta verksamhetsår har vi inlett samarbete med Puck n Roll, som är en restaurang samt 

plats för olika typer av kulturarrangemang. Under 2023 kommer vi ha arrangemang i deras 

lokaler där olika aktuella teman i socialt arbete kommer lyftas i en avslappnad miljö.  

Socialvetenskaplig tidskrift  

Socialvetenskaplig tidskrift har från 2020 bytt redaktionsort till Linköpings universitet och 

avdelningen för socialt arbete, Campus Norrköping. FORSA Östergötland har dialog med 

redaktionen och stödjer redaktionen på regional nivå på de sätt som är möjliga och som 

efterfrågas såsom att dela information från Socialvetenskaplig tidskrift via den lokala 

föreningens Facebook sida.  

FORSA-Syd 

Under 2022 har FORSA Syd har, i enlighet med den lokala föreningens egen planering, haft en 

rad aktiviteter som med ett undantag arrangerats via zoom.  

FORSA Syd deltog och var medarrangör vid Linnéuniversitetet av World Social Work Day 

(WSWD), den 15 mars 2022 där Forsa Småland och Linnéuniversitetet stod för programmet 

och även Malmö universitet och Socialhögskolan vid Lunds universitet deltog.  

Den 21 mars 2022 samarrangerades ett digitalt lunchseminarium tillsammans med Forsa 

Småland och Forsa Norr där en relativt nyutkommen antologi presenterades av dess redaktörer 

Åsa Söderqvist Forkby, Ulrika Wernesjö och Jesper Johansson. Bokens titel är Rasism, 

antirasism och socialt arbete i spåren av migration.  

Den 2 maj 2022 hölls ett digitalt lunchseminarium med Tapio Salonen och Alexandru Panican 

på temat socionomers arbetsfält och eventuella masterutbildning. De utgick från sin rapport 
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Genomlysning av socionomfältet: Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och 

arbetsmarknad.   

Den 6 maj 2022 deltog Forsa Syd i Socialhögskolans temadag för VFU studenter och 

handledare. Från Forsa Syd deltog Stina Balldin som med utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete 

talade om tidiga insatser och samordningsinsatser skola/IOF för barn, samverkan och 

Martemeo.   

Den 12 september 2022 hölls ett digitalt arrangemang med Robert Lindahl, Örebro universitet 

på temat Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet. Seminariet utgick från 

Roberts avhandling.  

Den 29 november 2022 hölls ett digitalt lunchseminarium med Kristina Edman, Malmö 

universitet på temat Barns delaktighet i barn- och familjeterapier: En mikroanalys av det sociala 

arbetets praktik. Kristina utgick från sitt pågående avhandlingsarbete. 

Vidare utlystes Forsa Syds uppsatspris. Eftersom ingen nominering kom in delades inte priset 

ut.  

FORSA-Stockholm 

Efter att ha varit vilande sedan år 2019 återstartades föreningen FORSA Stockholm vid ett 

årsmöte den 15 februari 2022. Föreningen har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, 

utbildning och det sociala arbetets praktik inom sitt verksamhetsområde genom att:  

• Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete 

• Verka för utbyte på likvärdiga villkor  

• Stimulera till internationellt samarbete 

FORSA Stockholm har under verksamhetsåret anordnat tre seminarier, två digitala och ett 

fysiskt. Vid det fysiska mötet var det även möjligt att delta digitalt, det vill säga det var ett 

hybridmöte. 

Den 24/5–2022 anordnades ett seminarium om att arbeta parallellt med forskning och praktik 

samt vad som händer efter avslutad forskarutbildning och återgång till sin arbetsplats. 

Föreläsare var Dana Hagström och Susanne Larsson. Dana Hagström är metodutvecklare för 

funktionshinderområdet i Huddinge kommun, och doktorand vid Forskarskolan för 

yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS), Malmö universitet. Susanne Larsson har gått 

forskarutbildning som ”kommundoktorand” på 80 procent och parallellt arbetat som 

verksamhetsutvecklare inom funktionshinderområdet i kommunal förvaltning. Efter 

disputation år 2021 återgick hon till sin tjänst och arbetar för fortsatt koppling med och till 

akademin. 

Den 20/9–2022 anordnades ett seminarium om medling vid brott. Sedan år 2008 har samtliga 

kommuner i Sverige en lagstadgad skyldighet att erbjuda unga gärningspersoner medling. Det 

finns också en särskild medlingslag samt riktlinjer för de myndigheter som kommer i kontakt 

med medling. Trots att regeringen satsat stora resurser på att etablera denna metod så sker allt 

färre medlingar i Sverige. I seminariet diskuterade vad detta kan bero på. Medverkande var Sara 
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Nyström, kurator och medlare vid Stödcentrum Nordväst och representant från 

Brottsmedlargruppen vid Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM), Lottie 

Wahlin, universitetslektor vid högskolan i Gävle, Maritha Jacobsson, universitetslektor vid 

Uppsala universitet, samt Magnus Wallinder, enhetschef vid Socialstyrelsen. 

Den 25/10–2022 anordnades ett seminarium om moralisk stress och moraliskt aktörskap i 

svensk äldreomsorg. Detta seminarium hade fokus på hur ett praktiknära forskningsprojekt kan 

se ut och hur man inom ramen för ett forskningsprojekt kan inkludera både 

undervisningsinsatser och verksamhetsutveckling. Medverkande var Sara Hultqvist, socionom 

och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Magdalena Elmersjö, undersköterska, 

socionom och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola samt Katarina Hollertz, socionom 

och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.  

5. 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.  

Styrelsen för FORSA Riks har fått in nomineringar från FORSA Östergötland, FORSA Norr 

och från FORSA Väst. FORSA Riks har vid styrelsemötet den 23 september 2022 beslutat att 

enhälligt följa upp nomineringen från FORSA Väst och därmed tilldela Bettan Byvald 

Forsapriset år 2022 utifrån följande nominering: 

Nominering till FORSA-priset 2022 av FORSA Västs styrelse Bettan Byvald 

Bettan Byvald har varit verksam som socialarbetare i Göteborg i närmare fyra decennier. Idag 

är hon en förebild för många, både inom och utanför akademin. Byvalds samhällsengagemang 

och kritiska röst har fått stort genomslag och hennes namn är känt långt utöver det sociala 

arbetets fält. Hennes engagemang och arbete i stadsområdet Angered har lyfts fram i dagspress 

och i nyheter, och hon har under många års tid utgjort en viktig röst i och för det sociala arbetet. 

Hon har bidragit till att skapa förutsättningar för dialog och skapa förtroende hos de som berörs 

av socialt arbete. Hennes arbete har också varit en inspirationskälla för socialarbetare, med ett 

stadigt fokus på relationen som bärande element i det sociala arbetet praktik.  

Bettan Byvalds arbete är modellskapande för hur ett professionellt socialt arbete kan utvecklas 

i lokalsamhället med utgångspunkt i tillit, relationer, långsiktighet och en självklar koppling 

mellan individ och samhällsnivå. Byvalds hållning i arbetet visar hur det professionella sociala 

arbetet utgör en viktig kunskapsbas när strategier utvecklas för att möta samtidens och 

morgondagens sociala utmaningar. Bettan har varit anlitad föreläsare på socionomutbildningen 

i Göteborg, och har samarbetat med forskare i socialt arbete. Byvalds gärning i socialt arbete 
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kan inte överskattas och är i grunden en praktisk återspegling av den globala definitionen av 

socialt arbete.  

”Socialt arbete är ett praktikbaserat yrke och en akademisk disciplin som främjar social 

förändring och utveckling, social sammanhållning och bemyndigande och befrielse av 

människor. Principer om social rättvisa, mänskliga rättigheter, kollektivt ansvar och respekt för 

mångfald är centrala i socialt arbete. Understödd av teorier om socialt arbete, 

samhällsvetenskap, humaniora och inhemska kunskaper, engagerar socialt arbete människor 

och strukturer för att ta itu med livets utmaningar och förbättra välbefinnandet.” 

Bettan Byvald tilldelas FORSA-priset år 2022. Byvald har gjort synnerligen förtjänstfulla 

insatser för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Kunskap som förvärvats i praktiken 

spelar en helt avgörande roll för utvecklingen av såväl praktiken som forskningen och 

utbildningen i socialt arbete.  

Den 26 april 2022, styrelsen för FORSA Väst 

Helena Mäki, Lotta Persson, Katarina Hollertz, Zulmir Bečević, Lina Palmqvist, Markus 

Sundemo 

FORSA Riks har lämnat över priset den 8 november på det Nationella FORSA Symposium 

2022. Tilldelningen av FORSA-priset 2022 till Bettan Byvald har fått massmedial 

uppmärksamhet.   

6. FORSA Symposium 2022 

Det nationella FORSA symposium 2022 har arrangerats av FORSA Småland i samarbete 

med FORSA Riks, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Linnéuniversitetet, 

institutionen för socialt arbete. Symposiet har hållits vid Linnéuniversitet i Växjö den 8–9 

november 2022. Symposiet har haft som mål att vara en nationell mötesplats för att i FORSA:s 

anda stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete genom att 

främja utvecklingen av kunskap och fördjupade diskussioner på lika villkor mellan olika aktörer 

och intressenter i det sociala arbetet. Temat för 2022 års nationella symposium är Social 

hållbarhet och hållbart socialt arbete. 

Socialt arbete har en central roll i att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle – ett socialt 

hållbart samhälle där människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna 

garanteras. För att åstadkomma detta måste förutsättningar finnas också för ett hållbart socialt 

arbete där olika aktörers kunskaper och kompetenser kan omsättas i handling. År 2010 

lanserade tre organisationer som verkar för att stärka socialt arbete globalt The Global Agenda 

for Social Work and Social Development (2010). I agendan identifierades fyra teman: 

• Främja social och ekonomisk jämlikhet 

• Främja människors värdighet och värde 

• Främja gemenskap och miljömässig hållbarhet 

http://www.forsa.nu/
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• Stärka erkännandet av betydelsen av mänskliga relationer 

Under symposiet har arrangerats plenarföreläsningar och parallella seminarier med 

presentationer som anknyter till dessa teman.  

Det nationella FORSA Symposium blev ett lyckat arrangemang med flera föreläsningar och 

många presentationer av direkt relevans för det sociala arbetet såväl som forskning, utbildning 

och praktik. En lärdom inför kommande arrangemang är att det blev en slagsida till akademin. 

Det kan ha att göra med formen och hur vi annonserar. Symposiet och FORSA ska vara en 

arena för både forskare och praktiker där de möts på lika villkor. FoU-miljöerna skulle kunna 

involveras för att få in flera praktiker. Det hade varit bra att involvera praktiker i presentationer. 

Delar av arrangemanget hade kunnat fokusera mer på dialog än presentationer.      

7. FORSA Nordic och Social Work Research (NSWR) 

Ordförandena för FORSA Nordic (ordföranden för varje nordiskt land - Sverige, Danmark, 

Norge, Finland och Island) har två möten/år samt har en kontinuerlig mejlväxling kring frågor 

om tidskriften. I februari 2022 har ordförandena för FORSA Nordic skrivit under det nya avtalet 

med tidskriftsförlaget Taylor & Francis (processen har beskrivit i verksamhetsredogörelsen för 

2021). Enligt det nya avtalet har FORSA inte något ekonomiskt ansvar gentemot förlaget 

längre, ifall det är för få prenumeranter; tidskriftens redaktion tillsätts i samråd med FORSA 

Nordic. Ordföranden för FORSA Sverige har kontinuerligt informerat styrelsen för FORSA 

Riks om arbetsgången och innehållet i avtalet, inga synpunkter har inkommit från styrelsen.  

8. Kommande FORSA Nordic-konferens 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet fyller 80 år 2024 och vill därmed ordna 

en större konferens. Konferensgruppen från GU har som förslag att hålla i den kommande 

Nordiska konferensen som anordnas vartannat år av FORSA Nordic. Alexandru Panican ingår 

i gruppen med ordföranden för FORSA Nordic och informerar att pandemin har lett till att den 

Nordiska konferensen som skulle hållas 2022 i Norge har flyttats till 2023 vilket innebär att 

Sverige kommer att hålla i konferensen 2025. Konferensgruppen från GU nämner att de kan 

samarrangera FORSA Nordic 2025 med arbetstiteln ”Social Work in times of Global Crises: 

Challenges and Pathways Towards Social Justice”. Konferensen är ett led i institutionens 

satsning på forskning och ett kreativt sätt att skapa kontakter med det internationella 

forskningskollegiet. Mot bakgrund av att samtidens sociala utmaningar är komplexa och 

gränsöverskridande finns det idag ett stort behov av internationella forum där forskare och 

praktiker kan mötas för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer. Krig, pandemier, 

auktoritära rörelser och politiska system, klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet, fattigdom, 

förtryck och ohälsa är bara några av de många problem som påverkar förutsättningarna för det 

sociala arbetets forskning och praktik. Syftet med konferensen är att undersöka vad socialt 

arbete kan (och bör) göra för att adressera samtidens globala utmaningar, samt hur det sociala 

arbetet kan bli en visionär, aktiv kraft för social förändring.  
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Vid FORSA Riks styrelsemöte den 17 juni 2022 har beslutats om att samarbeta med GU för 

den kommande Nordiska Forsa-konferensen. Arbetsgruppen från GU: Katarina Hollertz, 

Zulmir Becevic, Helena Mäki, Lena Andersson och Elisabeth Punzi. Katarina Hollertz sitter i 

styrelsen för FORSA Riks och är förbundets representant i arbetsgruppen.  

Denna verksamhetsberättelse avser 2022 men viktigt att nämna att på sista mötet med 

ordförandena för FORSA Nordic den 14 februari 2023 har diskuterats att 2025 kommer att 

hållas EASSW / ECSWE konferensen också vilket riskera konkurrera med FORSA Nordic 

konferensen, ifall den kommer att hållas samma år. Därmed är förslaget från FORSA Nordic 

att hålla kommande FORSA Nordic konferensen i Sverige antingen 2024 eller 2026. I 

skrivandets stund pågår diskussioner med GU om denna ändring som ska fastställas i samarbete 

med styrelsen för FORSA Riks. 

9. Kommande planering 

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

nya betalande medlemmar genom olika kanaler och metoder. Styrelsen för FORSA Riks 

kommer att fortsätta uppmuntra de lokala föreningarna till samarrangemang av aktiviteter samt 

hitta former för att återaktivera FORSA-Mitt. Under 2023 kommer att inledas arbetet inför 

FORSA Nordic-konferensen som kommer att hållas i Sverige.  

2023-02-18 

Lund,  

Alexandru Panican, ordförande för FORSA Riks 
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Hanna Karlborg  
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Helena Mäki  

Lina Palmqvist  

Jessica Sjögren 

Mikael Skillmark  

Eva Wikström   

 

 

 

  


