Samverkansgrupp i KUNIS-projektet den 26 januari 2017 kl 14-16
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Pia Svankvist (GFC), Agneta Rapp, (GFC),
Helena Carlström (Göteborgsfontänen) Mohammed Negahdari (Karriärkraft Media),
Ann-Charlotte Gustavsson (Vägenut! Kooperativen), Ylva Donning och U-C Hedin (Inst
för socialt arbete/GU).
1. Lotta Bergström hälsar välkommen och föreslår dagordning för mötet. Pia Svankvist
informerar om att hon kommer gå i pension och slutar på GFC 15 februari 2017. Nu
presenterar hon sin efterträdare Agneta Rapp som också arbetar på GFC och som flera i
gruppen har träffat tidigare vid olika utbildningar.
2. Nuläget och pågående samarbetsmoment i utbildningen gås igenom. Lotta Bergström
beskriver brukarorganisationernas deltagande på olika kurser. Termin 7 Socialt arbete på
samhällsnivå. Det är tredje gången som organisationerna deltar i den kursen, denna gång
med 6 deltagare. Just idag har de haft redovisning för studenterna och berättat om sina
erfarenheter tidigare av socialt arbete. Det handlade mycket om bemötande och hur de
upplevt mötet med olika socialarbetare, ca 20 studenter deltog. Blev starka berättelser
och mycket frågor från studenterna. Totalt har 17 personer från organisationerna
deltagit i de tre kurserna och de är mycket nöjda, tycker att kursen inneburit ett lyft för
dem. Idag deltog också en journalist som intervjuade studenterna och skall skriva en
artikel kring Kunisprojektet till någon tidskrift.
På termin 3-4 finns kurserna kring funktionshinder och psykisk ohälsa. Sammanlagt kan 8
deltagare från organisationerna att följa vardera kursen som båda börjar den 2/3.
Samarbetet med lärarna fungerar bra. Men för brukarorganisationerna måste det finnas
någon som samordnar, kallar deltagarna och stödjer dem under kursens gång.
Samordnarens funktion är därför nödvändig! På termin 1 finns mentorskapet för klass B
med temadag, studiebesök i olika organisationer och sedan ett seminarium under
kursen om studenternas erfarenheter, som organisationernas kontaktpersoner också
inbjuds till. Lotta Bergström och Tobias Davidsson har nu tillsammans gjort frågor som
studenterna skall ha med sig ut. Syftet är att binda ihop studiebesöken i
organisationerna med de olika kurserna på terminen, vilket är något som studenterna
efterfrågat. Nu har man stött på problem med studiebesöken och seminariet.
Studenterna delas nu in i nya grupper på kursen i Välfärdspolitik vilket gör det mycket
svårt att finna tider för besök och seminarium. Ylva Donning lovar att tala med
kursansvarig Birgitta Jansson tillsammans med Lotta Bergström och försöka hitta en
lösning.
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3. Rapporter om samverkan. Pia Svanqvist och Lotta Bergström har nyligen träffat Lotta
Lidén på Sociala Resursförvaltningen och väckt frågan om förvaltningens möjligheter
att stödja det här samarbetet mellan idéburna organisationer och socionomutbildningen
efter Kunisprojektets slut. De erbjöd också en plats i samverkansgruppen för Social
Resurs för att sätta sig in i arbetet. Lotta Lidén ville få in ett underlag om vilken roll
förvaltningen ska ha för att sedan kunna fatta ett beslut och även tänka ut vem som i så
fall ska sitta med. Ylva rapporterar att Helena Johansson från institutionen ska träffa
politiker och tjänstemän från Social Resurs kommande tisdag. Hon ämnar då ta upp
frågan om finansiering av fortsatt samverkan efter projektet slut.
Ylva Donning beskriver hur institutionen är involverad i ett stort antal samverkansgrupper, ca 10 st med kommunen, vg-regionen, sjukvården mfl. Nu har man tillsatt en
arbetsgrupp om tre lärare från institutionen som skall kartlägga alla samverkansgrupper och ge förslag på någon form av samordning. Sammankallande i gruppen är
Monica Larsson, övriga är Gisela Reskow och Bett Larsdotter. Förslag att inbjuda Gisela
Reskow till samverkansgruppen, så att vi får en länk till denna arbetsgrupp och
kommer med i inventeringen.
I diskussionen kommer också upp ett förslag att vi skall ansöka om medel från Allmänna
arvsfonden för ett fjärde implementeringsår. Det går ibland att få, när fonden ser
implementering och hållbarhet som mycket viktig. Samverkan i Kunisprojektet har
också vuxit fram gradvis och det gick ganska trögt under första året. Om denna idé
skall realiseras, blir det en ny ansökan till fonden som skall skickas in i slutet av augusti
2017.
4. Planering av uppdragsutbildning. På institutionen har man utsett en arbetsgrupp med
två lärare (Katarina Hollertz och Kristina Alstam) som skall göra några olika förslag till
en sådan utbildning, på 5 poäng resp. 7,5 poäng. De har fått ganska fria händer och
arbetar nu intensivt, skall presentera sina förslag för ledningsgruppen den 2/3. Man kan
tänka sig en kurs liknande den i Lund men också med mer samhällsinriktat innehåll.
Efter ledningsgruppens möte bör samverkansgruppen få diskutera de olika förslagen,
då vi kan se olika konsekvenser för brukardeltagare respektive socionomstudenter.
Viktig fråga att universitet (äntligen) öppnar för en mer breddad rekrytering! I detta
sammanhang diskuterar vi också en lista på alla organisationer som deltar i Kunis och
GFC med kort beskrivning av respektive organisations verksamhet. Det är ett stort
arbete att presentera organisationerna och hålla listan aktuell. Gruppen uppdrar åt
Lotta Bergström att starta en sådan presentationslista av Kunis olika samarbetsparter.
5. Spridning av projektet utåt: Konferenser, media och folder. Finns nu en film från
seminariet den 30 november på ca 40 min som skall visas på Öppna kanalen den 31/1.
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Den finns också länkad till Kunis hemsida. Vi diskuterar vilka konferenser som det är
relevant att delta i under året. Förslag som kommer upp är: Kvalitetsmässan (som är
dyr), Bok och Bibliotek i september 2017, Högskolekonferensen och Forsakonferensen.
De två sistnämnda har bara möten vartannat år men kan vara aktuella 2018. Gruppen
beslutar att vi skall delta i Bok och Bibliotek, där Göteborgs Universitet har montrar.
Den 13-14/9 har Samarbetskommittén för socionomutbildning en konferens i Göteborg, där
ca 50-60 personer från landets 16 socionomutbildningar väntas delta. Det vore utmärkt
om Kunis kunde disponera 1-2 tim under konferensen för att presentera sin verksamhet
med deltagande från brukarorganisationer, lärare o. studenter. Ylva Donning lovar tala
med Helena Johansson som sitter i programkommittén för konferensen om detta.
Projektets egen slutkonferens var tidigare planerad till 14/9 men förflyttas nu till 25/10.
Lokal i Sappören eller GFC:s möteslokal? Lotta efterlyser hjälp med planering av
program mm. Det beslutas att vi skall ägna ett särskilt möte i samverkansgruppen till
planering av slutkonferensen. Vi resonerar också om program på Öppna kanalen,
tidigare inspelade filmer från seminariet 20/4 finns t ex på hemsidan. Även diskussion
kring framställning av tryckt folder, där projektets arbete och resultat beskrivs. Vi har
olika förslag kring spridningsmaterial, kanske Facebook sida alternativt folder. Denna
fråga bordläggs till ett senare möte i vår.
5. Forskning mm. Lotta Bergström rapporterar att hon nu fått kontakt med professor
Staffan Johansson, som hon träffade på ett seminarium nyligen. Hon uppfattade att det
ev. kunde finnas ett intresse av något framtida samarbete avseende Kunis. Ylva
meddelar att Helena Johansson har idéer om hur projektet skall redovisas t ex genom
en högskolepedagogisk artikel i någon vetenskaplig tidskrift. Vi bör diskutera denna
fråga någon gång när Helena är med i gruppen.
Ylva Donning rapporterar att institutionen nu kommit med i nätverket ”Power us”.
Helena och Ylva planerar att delta i deras nätverksmöte den 28/6 i Paris (i anslutning till
IASSW:s konferens. Tyvärr tillåter Allmänna arvsfonden inte att deras medel används
till utlandsresor. Annars hade det varit mycket intressant för några personer från
brukarorganisationer inom Kunisprojektet att delta i nätverkets möte.
6. Kommande möten och avslutning. Vi sätter ut följande mötestider för våren: 8/3 kl 10-12,
10/4 kl 14-16 och 22/5 kl 14-16. Lokaler meddelas senare med kallelsen. Lotta tackar alla
för närvaron och avslutar mötet.

Vid minnesanteckningarna:

Ulla-Carin Hedin
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