
Prefekten informerar
• Besök I november/december tar institutionen emot flera gäster. Anna Olejasz Lyneborg, gästdoktorand från Danmark, Tuuli Hir-

vilammi, post doc från Finland och Kerstin Johansson, professor i sociologi från Göteborgs universitet. Anna har sin arbetsplats 
på Gamla Kirurgen medan Tuuli och Kerstin sitter på biblioteket. Mycket välkomna till Lund.

• Årets T/A-dag genomfördes 20/10 på More hotell i Lund. Temat för dagen var servicenivå. Vad är servicenivå och hur ska man 
tänka kring servicenivå i en verksamhet som vår. Dagen organiserade av Ellinor som ska ha en stor eloge.

• Skyddsombud. Tina Mattsson är omvald och kommer att vara vårt skyddsombud för mandatperioden 2018-2020. 
• Valresultat. Val av prefekt och ställföreträdande prefekt och val av institutionsstyrelse genomfördes tidigare i oktober. Marcus 

och jag tackar för förtroendet och ser fram mot att tillsammans med studierektorer och den nyvalda institutionsstyrelsen arbeta 
vidare.

• Lönerevisonen 2017  är klar för medlemmar i SACO-S och icke fackanslutna men vad gäller OFR är förhandlingarna ännu inte 
slutförda.

• Ekonomi. Budgetförutsättningarna är nu sent omsider kända och arbetet med budget och verksamhetsplan för 2018 är i full 
gång. Det ljusare ut.

• Lokaler Att kvarteret Paradis under några helger fått vara utan såväl värme som el och inte minst avstängningen av parkeringen 
i anslutning till Gamla köket är tydliga signaler på att ombyggnaden nu är i full gång. Härligt!

• Bredgatan 13. Vägarbetet på Bredgatan som under en längre tid stört med oväsen och parkeringsbekymmer kulminerade med 
en vattenläcka och rör med asbest. En krisövning. Tack alla men särskilt tack till Håkan Eriksson som hela tiden var välinformerad 
och dessutom såg till att vi hölls underrättade.

• Uppdragsutbildning. Under 2018 är målsättningen att efterfrågan på fortbildning i större utsträckning än nu ska kunna 
mötas på detta sätt. Nu i höst har vi smygstartad med en kurs i grundläggande socialrätt för individ- och familjeförvaltningen 
i Landskrona. Lupita har utformat och håller i kursen. Kul!

• Forskningmedel. Under hösten har flera av institutionens medarbetare som tidigare meddelats varit mycket framgångsrika 
i tilldelningen av forskningsanslag från de stora forskningsråden. Stort grattis till Verner Denvall (VR), Kristina Göransson (RJ), 
Håkan Johansson (RJ/VR) och Gabriella Scaramuzzino (Forte) och alla (de många) medsökanden. Inför 2018 har även ett antal 
forskarmånader beviljats av fakulteteten. Kristina Göransson, Norma Montesino, Alexandru Panican, Jan Magnusson och Tina 
Mattsson. Bra jobbat! Fr.o.m. 2018 är Martin Bergström knuten till Nationellt Videncenter om Udsatte Börn og Unge. Martin 
kommer att arbeta på centret 20% i fyra år. 

Carolin Schütze diskuterar migranter i USA
Carolin Schütze som i sitt avhandlings-
projekt fokuserar på socialarbetares 
attityder mot migranter och migration 
är under hösten gästdoktorand vid 
University of North Carolina, Chapel 
Hill.

– Jag gav nyligen en presentation om mig-

ration och den svenska välfärdsstaten. Jag 

diskuterade ett nytt working paper som in-

går i mitt avhandlingsprojekt. Det handlar 

om betydelsen av attityder mot migranter 

i det praktiska välfärdssystemet (mer speci-

fikt i Försäkringskassan och Arbetsförmed-

lingen) som jag undersökt med enkäter.

Märker du någon skillnad när du dis-
kuterar migrationsfrågor i en ameri-
kansk kontext?

–  Överlag finns det ett stort intresse för 

att lära sig mer om migration just i Sverige. 

Jag förklarade en del kring den ”nordiska 

modellen”. Jag diskuterade även det poli-

tiska klimatet i Sverige efter den så kallade 

”flyktingkrisen” och hur den aspekten är 

viktigt att ta hänsyn till det när man talar 

om välfärdsarbete och migration i Sverige

Carolin arbetar för närvarande med en pu-

blikation tillsammans med biträdande pro-

fessor Mosi Ifatunji, som också är hennes 

fakultetssponsor vid Sociologiska institu-

tionen, en institution som återkommande 

rankas som en av de främsta i USA. 

Läs mer om Carolins forskning 

Följ Carolin på twitter
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Alla anställda är varmt välkommna 
att fira utgivningen av boken Socialt  
arbete i civilsamhället- aktörer, former 
och funktioner. 

Författarna som bidragit till att boken 

kommit till har arbetat med en rad forsk-

ningsprojekt som rör den ideella sektorns 

roll, funktion och status i ett föränderligt 

välfärdssamhälle där konsekvenserna för 

det sociala arbetet och för olika brukar-

grupper är av särskilt intresse.

Boken vänder sig till dem som studerar so-

cialt arbete och andra samhällsvetenskap-

liga ämnen. En annan viktig läsargrupp 

är de som är aktiva inom organisationer i 

civila samhället. 

Under boksläppet får du lyssna på en kort 

presentation av boken, mingla och träffa 

författarna som har bidragit till boken.

Studentlitteratur bjuder på lättare tilltugg 

och dricka. Anmäl därför ditt deltagande 

till stig.linde@soch.lu.se senast den 28 no-

vember

Var: Edebalksalen, Bredgatan 26 

När: 5 december, kl. 16.00

Mer info finns på: http://www.soch.
lu.se/event/bokslapp-socialt-arbete-
i-civilsamhallet-aktorer-former-och-
funktioner

Välkommen på boksläpp 5/12

Professor Håkan Johansson får drygt 
35 miljoner kronor för att leda ett 
projekt om eliter inom civilsamhäl-
let: Pengarna delas ut av Riksbankens  
jubileumsfond.
10 forskare inom socialt arbete, statsve-

tenskap och sociologi från universiteteten i 

Lund, Göteborg och Warszawa deltar i pro-

jektet: Civilsamhälleseliter? En jämförande 
studie av sammansättningen, reproduktio-
nen, integrationen och ifrågasättandet av 
eliter i Europeiska civilsamhällen. 
Forskarna vill föra samman forskningen om 

civilsamhället som fått stora anslag de se-

naste åren och elitforskningen som i åratal 

studerats av samhällsvetare. 

I projektet ska forskarna studera personer 

med ledande positioner inom civilsamhället 

i Italien, Polen, Sverige och Storbritannien 

och se vad de har för bakgrund, skolning 

och värderingar, samt hur de socialiseras in 

i elitpositioner. Forskarna ska också analy-

sera vad det är som gör att vissa kan röra 

sig mellan samhällets olika maktsfärer.

5 miljoner till projekt om föräldraskap
Även Lektor Kristina Göransson får fem mil-

joner från Riksbankens jubileumsfond för 

projektet ”Föräldrars strategier kring barns 

utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: 

En jämförande etnografisk studie”. 

Projektet ska försöka bidra till en förståelse 

om föräldrars föreställningar och strategier 

kring barns utbildning som ser bortom 

simplifierade förklaringsmodeller grundade 

på ”asiatiska värderingar” och ”konfucian-

ska traditioner”. 

Projektet är relevant för både forskare 

och politiker intresserade av föräldraskap 

och utbildningsstrategier. Det bedrivs till-

sammans med Lisa Eklund (sociologi) och 

Yoonhee Kang (antropologi, Seoul Natio-

nal University).

Läs mer på: http://www.soch.lu.se/ar-
ticle/storslam-till-forskning-om-makte-
liter-inom-civilsamhallet

Projekt om civilsamhälleseliter får 35 miljoner 

Delar av parkering hålls stängd
Delar av parkeringen vid Gamla Köket 
hålls stängda tills maj 2018. 
Tills i mitten av december kommer det  

också vara begränsad framkomlighet till 

parkeringarna vid Bredgatan på grund av 

att gatan byggs om. Det går dock att ta 

sig fram på morgonen och på eftermid-

dagen till parkeringarna på Bredgatan.

Kalendarium
KURSFÖRESTÅNDARMÖTE 
Tid: 21 november, kl. 13:15-15:30

Plats: Sal 12, Bredgatan 26

TEXTSEMINARIUM
Erin Kennedy 
Tid: 23 november, kl. 10:15-12:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

SEMINARIUM
Tuuli Hirvilammi: Having, Doing, Loving, 
Being: A needs-based conceptualization 
of sustainable wellbeing as foundation 
for sustainable social policy and post-
growth economy. 
Tid: 23 november, kl. 14:15-16:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

PERSONALLUNCH + EV. TEMAMÖTE 
Tid: 28 november, kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal 12. Bredgatan 26

ORG.GRUPPEN - SEMINARIUM
Anna Olejasz Lyneborg: Social work and 
digital platforms as virtual communities 
of practice
Tid: 30 november, kl. 10:15-12:00

Plats: R148, Gamla kirurgen

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT 
Tid: 30 november, kl. 12:00-13:00

Plats: Gamla Kirurgen, lunchrummet 

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Mikael Sandgren: Föreläsningen som  

pedagogisk form
Tid: 30 november, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

AU-MÖTE 
Tid: 5 december, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

BOKSLÄPP
Stig Linde och Roberto Scaramuzzino: 

Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, 
former och funktioner. Anmäl deltagan-

de till Stig Linde senast 28 november

Tid: 5 december, kl. 16:00 

Plats: Edebalksalen, Bredgatan 26

HANDLEDARMÖTE 
Tid: 7 december, kl. 14:00-16:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

STUDIERÅD I HELSINGBORG 
Tid: 7 december, kl. 15:00-17:00 

Plats: C163, Campus Helsingborg

STYRELSEMÖTE 
Tid: 13 december, kl. 9:15-12:00 

Plats: R115, Gamla kirurgen

SLUTSEMINARIUM
Maria Kläfverud 
Tid: 14 december, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

JULBORD 
Tid: 19 december, kl. 12:00-15:00 

Plats: Tegnérs Matsalar

Detaljerat kalendarium finns på: www.soch.lu.se/internt/events

Från 1 januari är det endast tillåtet att 
ha max 30 sparade semesterdagar.

Tidigare har man fått spara 35 dagar men 

nu minskas det alltså till max 30 dagar. 

Du kan se hur många dagar du har kvar 

genom att logga in i Primula webb https://

primweb.adm.lu.se/.

Den som vid årsskiftet har mer än 30 spa-

rade dagar får ta ut de överskjutande da-

garna under en femårsperiod. 

Tänk på att innevarande års semesterdagar 

alltid tas först. Det innebär att de sparade 

dagarna inte går åt förrän årets dagar är 

helt slut.

Ändrade semesterregler
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