Hej!
Åter har en termin förflutit och en del har hänt sedan förbundskonferensen och årsmötet hölls
i Stockholm den 20-21 mars. En av de större frågorna som vi diskuterade då var frågan om
validering av reell kompetens. Sammanställningen av diskussionen kommer att sändas ut då
den är klar och Alexandru Panican och Susanna Björklund låter hälsa att deras rapport är på
tryckeriet och kommer att sändas till oss så fort den är klar. Nästa förbundskonferens blir i
Jönköping den 18 – 19 september.

·
·

Förbundet fick tidigare i vår en inbjudan från Beredningen för socialpolitik och
individomsorg på för SKL den 16 maj i Stockholm. Enligt inbjudan ville politikerna gärna
träffa förbundet för att:
dels prata om hur socialhögskolorna förbereder studenterna inför yrkesutövningen,
dels om ett förslag med ett basår efter examen som ska förbereda studenterna inför arbete
som socialsekreterare. Vidare ville tjänstemännen gärna träffa förbundet i ett separat möte och
prata om behörighetsföreskriften som reglerar vem som får arbeta inom den sociala barn- och
ungdomsvården 2017:79. Från förbundets styrelse deltog Katarina Piuva, Katarina Hjortgren
och Torbjörn Ahlgren.
En av huvudpunkterna vid mötet gällde behörighetsskriften som reglerar vem som får arbeta
inom den sociala barn och ungdomsvården 2017:79. Beskedet var att övergångsreglerna
kommer att fortsatt gälla. Enligt SKL:s beräkningar finns idag drygt 500 verksamma personer
inom socialtjänsten som inte har behörighet och målet är att de ska kunna komplettera sina
utbildningar under de tre kommande åren 2020-2022. Därmed finns behov av
uppdragsutbildning med kurser på grundnivå motsvarande Socialt arbete 15hp (med viss
fördjupning), Utvecklingspsykologi, 7,5hp, Socialrätt och förvaltningsrätt, 7,5 hp. Frågan till
FSSOC var hur och i vilken utsträckning socionomutbildningarna kan erbjuda/erbjuder dylik
uppdragsutbildning?
Under eftermiddagen hölls ett möte med det politiska utskottet Socialpolitiska beredningen på
SKL. Där ställde politikerna frågor om socionomutbildningen, om upplägg och innehåll,
relevans för yrkeslivet, krav på studenterna och hur utbildningen möter upp förändringar som
till exempel digitalisering och AI (artificiell intelligens) i handläggningen av
socialtjänstärenden. Deras frågor speglade ofta förekommande frågor och föreställningar om
socionomutbildningen.
Ett förslag som diskuterades gemensamt med tjänstemän och politiker var ett basår för
nyexaminerade socionomer där 20 % (en dag i veckan) skulle vara färdighetsträning som
arbetsgivaren håller i. Vad skulle socionomutbildningarna kunna bidra med? Styrelsen för
FSSOC ser fram emot fortsatt dialog i dessa frågor där förbundet för Sveriges
Socionomutbildningar blir en viktig kontaktyta.

En annan nyhet är att i höst bedöms de första ansökningarna om Hälso- och
kuratorsutbildning. Först ut är Lund och Göteborg som bedöms den 1 och 2 oktober.
Bedömargruppen består av:
Pär Salander Professor i socialt arbete, Umeå universitet, sakkunnig
Monika Nordlander, psykoterapeut, arbetslivsföreträdare
Mariann Olsson docent i hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska institutet, sakkunnig
Thea Sandqvist, läkarstudent, Linköping, studentrepresentant
Vi vill också flagga för att FORSA behöver förbundets stöd. FORSA står bl.a. bakom
Socialvetenskaplig Tidskrift (prenumeration ingår i medlemskapet) och Nordic Social Work
Research (medlemskap ger rabatt på prenumeration). Bägge tidskrifterna är viktiga
publiceringskanaler för forskning och debatt i socialt arbete i Sverige och Norden. Bästa
stödet ger ni genom att bli medlemmar i FORSA, och stödja deras viktiga verksamhet för ett
mer kunskapsorienterat socialt arbete (se länk nedan).
http://www.forsa.nu/bli-medlem
Slutligen, vi kan också meddela att Katarina Hjortgren nu är invald i styrelsen för EASSW.
Grattis Katarina!
Bästa hälsningar styrelsen
Göteborg den 10 juni 2019
Helena Johansson ordförande
Thorbjörn Ahlgren, kassör,
Kristina Gustafsson, sekreterare
Katarina Piuva, ledamot, vice ordförande
Katarina Hjortgren, ledamot
Lennart Sauer, suppleant

