Minnesanteckningar - Nationella forskarskolans styrgruppsmöte,
2018-10-10 Örebro universitet
Närvarande: Sabine Gruber, LiU; Caroline Hansén, LNU; Dimitris Michailakis, LiU; Sibel Korkmaz, SU;
Magnus Jegermalm, JU; Mattias Strandh, UmU; Helena Johansson, FSSOC; Katarina Piuva, FSSOC;
Kristina Gustafsson, FSSOC; Majen Espvall, MiU; Kerstin Svensson, LU; Marie Nordfeldt, KAU; Magnus
Karlsson, LNU; Elisabeth Olin, GU; Stefan Sjöström, UU; Maria Eriksson, ESH; Pia Tham, HIG; AnnaLena Almqvist, MDH; Thomas Strandberg, ORU.
1. Välkomna och val av mötessekreterare:
Sabine Gruber hälsar alla välkommen till mötet.
Thomas Strandberg väljs till mötessekreterare.
2. Året som varit:
Sabine Gruber redogör muntligt för året som varit då hon valt att inte skriva någon
verksamhetsberättelse.
Under året, HT17, har en forskarutbildningskurs givits. Kursen gavs i samarbete med Ersta
Sköndal Bräcke högskola och Lunds universitet (socialhögskolan). Kursen, Från välfärdsstat
till välfärdssamhälle, hade cirka 14 deltagare och var uppskattad vilket framkom i
utvärderingen.
Det fanns även planerat en kurs, Utvärdering i granskningssamhället, med start VT18 men
den ställdes in då endast tre doktorander vara anmälda till kursen.
Doktorandrepresentanterna i den Nationella forskarskolan planerade en tvådagars workshop
på temat, Att teoretisera i socialt arbete, men då det var få anmälda ställdes workshopen in.
Den årliga doktorandenkäten (för doktorander i socialt arbete) har genomförts med en hög
svarsfrekvens, 112 svarande. Det sammanställda resultatet har bifogats kallelsen till mötet.
Resultaträkning för den Nationella forskarskolan delges under mötet och det finns ett
plusresultat på 92 748 sek.
3. Reflektioner/erfarenheter från föreståndaren:
Sabine Gruber har innan mötet skickat ut en sammanställning över tankar och reflektioner
som föreståndare för den Nationella forskarskolan. Dessa är sammanfattade enligt nedan:
(i)

Det finns en tröghet i organisationen och Sabine föreslår att en arbetsgrupp/
referensgrupp bildas som snabbare ska kunna planera och agera på forskarskolans
aktiviteter. Efter diskussion i styrgruppen sammanfattas att denna referensgrupp,
inkl. föreståndaren, bör bestå av representanter från tre lärosäten samt en
doktorand. Referensgruppen ska vara diskussionspart och rådgivande till
föreståndaren i dennes arbete inom följande områden:
•
Planering av kurspaket såväl långsiktigt som kortsiktigt.
•
Samverkan med den Nordisk Baltiska forskarskolan.
•
Planering av stöd till kursteamen.
•
Finna en lösning till en effektiv ekonomisk transaktion, se punkt ii nedan.

Mötet beslutar att utse en referensgrupp med följande representanter: Majen Espvall, MiU;
Maria Eriksson, ESH; NN, UmU samt en doktorandrepresentant.
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Sabine ska snarast organisera ett telefonmöte med referensgruppen.
(ii)

Administrationen kring ekonomiska transaktionerna har blivit ett problem då man
inte längre kan skicka rekvisitioner mellan lärosätena utan istället skicka fakturor. Att
fakturera mellan lärosätena innebär en ökad kostnad då OH läggs på enligt
lärosätenas riktlinjer. Styrgruppen diskuterar problematiken och föreslår att den
nybildade referensgruppen får som uppdrag att utreda frågan. Det viktiga är att
forskarskolan inte utsätts för dubbla OH kostnader.

4. Information från det nybildade, Förbundet Sveriges socionomutbildningar (FSSOC):
Helena Johansson (ordförande i det nybildade förbundet, FSSOC) informerar i korthet om
förbundet och dess planerade verksamhet. Det som tidigare benämndes för
samverkanskommittén för Sveriges socionomutbildningar har ersatts av FSSOC. Förbundet
finns registrerat som en organisation med organisationsnummer och har sitt säte i Göteborg.
Det är många frågor som det nya förbundet har att hantera men det första steget är att
bygga en webbsida med information om förbundet.
Förbundet inbjuds att ha dialog med den nyligen inrättade referensgruppen, se punkt 3.
5. Samverkan mellan Nationella forskarskolan i socialt arbete och Nationella forskarskolan i
tillämpad välfärdsforskning:
Kerstin Svensson redogör för den nyinrättade Forskarskolan för yrkesverksamma inom
socialtjänsten (FYS). Forskarskolan har erhållit finansiering från Forte och är en samverkan
mellan fyra lärosäten, Malmö universitet och Lund universitet har gemensamt det
administrativa ansvaret, men även Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet är med som
part i forskarskolan.
Forskarskolan startar i december 2018 och har bland annat tillkommit för att öka
kunskapsnivån i socialtjänsten och vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten, som
har möjlighet att söka och antas till forskarutbildning (licentiand) i socialt arbete. Man
planerar tre antagningsomgångar med olika inriktning: HT 2019 inriktning social barnavård,
HT 2020 inriktning äldre och funktionshinder, HT 2021 inriktning ännu ej beslutad. Tio
licentiander kommer att antas per antagningsomgång, totalt 30 till antalet och det är
planerat att forskarutbildningen sker på halvfart (50%) då de parallellt med
forskarutbildningen kommer att arbeta inom socialtjänsten.
Härnäst ska man processa en utbildningsplan med 37,5 hp, fasta kurspoäng i olika kurser. I
detta kan ett samarbete med den Nationella forskarskolan vara relevant då man är
intresserad av att ta del av och utveckla gemensamma kurser som kan vara av intresse för
båda forskarskolorna.
6. Forskarutbildningskurser det kommande åren:
Diskussioner förs om behovet av olika forskarutbildningskurser på kort och lång sikt. Som
beslutats i punkt 3 ovan är det ett arbete som behöver beredas i referensgruppen men mötet
beslutar dock att de två kursplaner som föreligger som utkast till detta möte (och har
bifogats kallelsen), kan inrättas och ges. Dessa är: Interventioner mot fattigdom –
försörjningsstöd och aktivering, 7,5 hp samt Internationell migration och socialt arbete, 7,5
hp.
Följande preliminär plan görs för forskarutbildningskurser åren 2019–2021:
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År 2019
Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering – VT 2019.
Internationell migration och socialt arbete – HT 2019.
Att teoretisera i samhällsvetenskap / Att forska och teoretisera i socialt arbete – under året.
År 2020
Forskarutbildningskurs i Social barnavård och familj – HT 2020.
Att teoretisera i samhällsvetenskap / Att forska och teoretisera i socialt arbete – 2020.
År 2021
Forskarutbildningskurs om Äldre och funktionshinder – HT 2021.
Att teoretisera i samhällsvetenskap / Att forska och teoretisera i socialt arbete – 2021

Ytterligare kursförslag diskuteras, bland annat en Introduktionskurs. En sådan kurs har
tidigare funnits i forskarskolans regi, men det råder delade mening i styrgruppen huruvida en
sådan kurs är meningsfull då flera lärosäten redan har introduktionskurser inrättade.
Det uppdras åt referensgruppen att planera för de kommande årens kursutbud samt att ta
hänsyn till behovet av forskarutbildningskurser med utgångspunkt från innehåll, behov samt
nätverksbyggande, dvs. doktorandernas sociala umgänge.

7. Nästa års styrgruppsmöte är planerat till Jönköping (JU) den 19–20 september, 2019. Sabine
önskar att man för styrgruppsmötet avsätter 3 timmars mötestid.
8.

Övriga frågor:
Inga övriga frågor anmäldes under mötet

För minnesanteckningarna, 2018-10-10

Lästa och godkända,

Thomas Strandberg

Sabine Gruber
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