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Nyhetsbrev FSSOC 

Hej! 

Här kommer lite uppdatering angående höstens aktiviteter i FSSOC sedan sist vi 
sågs i Stockholm den 20 och 21 september. Interrimstyrelsen deltog i 
ämneskonferensen i Örebro den 9 – 10 oktober. Vi presenterade förbundets 
målsättning för hela konferensen och hade separata möten med professorsgruppen 
och styrelsen för den nationella forskarskolan. Dessa möten ledde bland annat fram 
till ett beslut om att professorsmöten, FSSOC-konferenser  och även nationella 
ämneskonferenser (som den i Örebro) samplaneras tidsmässig framöver.  

Det innebär att nästa höst i september 2019 hålls FSSOC konferensen, 
professorsmötet samt Nationella forskarskolans möte i Jönköping med överlappande 
datum. Ett annat förslag var att i mars 2020 hålls nästa 
ämneskonferens/paperskonferens och då hålls även årsmöte samt 
förbundskonferens. Vad gäller tider blir det inga större förändringar för förbundet 
utan vi håller fast vid konferenser i september och mars (med årsmöten på våren). 

Den 26 oktober träffades flera representanter för socionomutbildningar i Stockholm. 
På förmiddagen hade de samtal med representanter för utredningen Framtidens 
socialtjänst 2017:03 som gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av 
socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39). Utredningen har fått ett förlängt uppdrag 
och tilläggsdirektiv som handlar bland annat om äldreomsorg. Utredarna ställde ett 
par frågor som de vill att FSSOC medlemmar besvarar. Frågorna kommer vi att 
skicka ut tillsammans med kallelsen till nästa konferens i mars. Vi tar upp dem och 
diskuterar våra/era svar där. Eftermiddagen ägnades åt avstämning och diskussion 
angående ansökan om utbildning för kuratorslegitimation inom hälso- och sjukvård.  

Interimstyrelsen har hållit två möten, den 9 oktober och 5 december, som har 
protokollförts. Inom en snar framtid kommer dessa att finnas tillgängliga på 
förbundets hemsida www.fssoc.se Hemsidan är under utformning så bidra gärna 
genom att in på sidan och återkomma med synpunkter om utseende och innehåll.  

Slutligen, äntligen är det klart med förbundets registrering och upprättande av 
bankkonto så snart kommer fakturor om medlemsavgift att skickas ut. Vi har 
beslutat att inte skicka ut för 2018 utan 2019 får bli vårt första år. I slutet av januari 
ska ni hålla utkik efter kallelse till årsmötet i mars. Fundera gärna redan nu igenom 
förslag som ni vill ta upp då. Dessa ska skickas in senast den 14 februari. 
Påminnelse om det kommer dock att finnas i kallelsen. 

Med detta tackar interimstyrelsen för en bra start detta år och vi önskar en riktigt 
god jul och ett gott nytt år! 

Göteborg den 8 december 2018 

Helena Johansson ordförande  
Thorbjörn Ahlgren, kassör, vice ordförande 
Kristina Gustafsson, sekreterare  
Katarina Piuva, ledamot 
Katarina Hjortgren, ledamot  

http://www.fssoc.se/

