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RÅDET FÖR SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSCENTRUM 
DALARNA (SUD-RÅD) 
2019-11-15 
 
 
Plats: Högskolan Dalarna, Falun, lokal C335. 
Tid: Kl. 9.00 – 12.00. 
 
Deltagare: Kristina Kumlin Bergenstråle, Falun, Eva Björsland, Ludvika,  
Anna Ehrenberg, HDa, Maria Fernström, HDa, Ingalill Frank, Säter, Magnus Jobs, HDa, 
Ulrika Gustafsson Lindberg, HDa, Ulrika Gärdsback, Leksand, Carina Johansson, Avesta, 
Jesper Karlsson, Orsa, Ulf Kassfeldt, HDa, Gunilla Klingh, Rättvik,  
Joacim Larsson von Garaguly, HDa, Malin Lindén Ohlsson, Gagnef,  
Annika Lindgren, SACO SSR, Tanja Mårtensson, Region Dalarna, Eva Randell, HDa, 
Agnetha Runberg, Malung-Sälen, Satu Sundström, HDa, Kajsa Törner Liljeqvist, Norberg, 
Lars Walter, Borlänge.  
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PROTOKOLL 
2019-11-15 

 
1  Mötets öppnande och godkännande av dagordning  

  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen till SUD-Rådet.  

En kort presentationsrunda genomfördes. 

Dokument, mötesanteckningar och dokumentation från internatet 10-11 
oktober, har gått ut till alla via kalenderbokningen. 

Dagordningen godkändes. 

   

2  Val av mötessekreterare 
  Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 
   
3  Föregående mötesanteckningar 
  Inga frågor ställdes eller synpunkter framfördes angående mötesan-

teckningar och bilagor från internatet den 10-11 oktober och mötesan-
teckningar från SUD-AU den 25 oktober. 
 
Dokumentationen ska inom kort finnas på hemsidan. 

   
4  Sammanfattning av SUD-internatet 
  Ordförande och verksamhetsledare Ulrika Gustafsson Lindberg före-

drog angående SUD-internatet den 10-11 oktober, riktat särskilt till dem 
som inte hade möjlighet att delta.  
Syftet med internatet var att identifiera en strategisk riktning framåt för 
SUD-samarbetet och konkretisera inför en verksamhetsplan (VP) år 
2020. Inte minst viktig var målsättningen att alla skulle lämna internatet 
med en upplevelse av delaktighet och framtidstro, särskilt då många be-
finner sig i en tuff verklighet, där samarbete fyller en tydlig funktion. 
Fokus riktades mot frågan om hur SUD-samarbetet bidrar till verksam-
hetsutveckling genom evidensbaserad praktik, som ett resultat av kva-
lificerad utbildning och forskning. 
Med utgångspunkt från SUD-pyramiden konstaterades att kompetens-
försörjningen är en gemensam angelägenhet.  
Ulrika redogjorde för sina besök i regionens kommuner med särskilt 
uppdrag att inventera behovet av socionomer och arbetsterapeuter.  
Brist råder i alla kommuner. I några kommuner har man lyckats be-
manna tjänsterna, men ser det som fortsatt sårbart för de båda kompe-
tenserna. I andra kommuner har man fortfarande stora utmaningar och 
är beroende av socionomkonsulter. 5-årsprognosen visar fortsatt stort 
behov av såväl socionomer som arbetsterapeuter. Här kan SUD ha en 
mycket viktig funktion. Fler platser på socionomprogrammet skulle 
kunna erbjudas och samarbete med annat lärosäte eller flera om ar-
betsterapeututbildning kan undersökas. Man uppfattar den gemen-
samma forskningsfonden som ett konstruktivt exempel på samverkan 
inom SUD. Önskemål om utbildningar att prioritera framfördes: Ledar-
skap i offentlig sektor, kopplat till Socialtjänsten, Behörighetsgivande 
kurser barn, Våld i familjer – metoder att förebygga, utreda och ge stöd 
samt inom LSS-området. Det framfördes även att SUD måste sprida 
information om den forskning som görs, via hemsidan men även via till 
exempel appar.  
Kommenterades att SUD:s områden inte endast är individ- och familje-
omsorg utan även närliggande hälso- och sjukvård. Framfördes önske-
mål om fler liknande sammankomster, gärna hösten 2020, som kan vara 
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en halv dag med fokus på exempelvis VP. Fler än ledamöter i SUD-
Rådet kan delta och bidra med olika perspektiv. Datum för ett sådant 
möte bör bestämmas snarast.  
Konstaterades slutligen att diskussionerna under internatet var intres-
santa, hade höjd och var mer strategiskt inriktade än tidigare.  

   
5  Verksamhetsplan, förslag och ekonomi 

  Ordförande föredrog förslag till verksamhetsplan 2020 utifrån utskickad 

bilaga, som bygger bland annat på de diskussioner som fördes under 

internatet den 10-11 oktober. 

SUD är en samverkansorganisation där alla medlemmar har en röst, 

inklusive Borlänge, Falun och HDa oberoende av om fler deltar. SUD-

AU ska fungera verkställande utifrån i SUD-Rådet beslutat årshjul. 

SUD-AU kan göra förändringar i beslutad VP till exempel gällande ut-

bildningsutbud. Möjlighet finns också för medlemmar och andra aktörer 

att liksom tidigare köpa uppdragsutbildningar (kurser/platser), utöver de 

som beslutats belasta SUD:s gemensamma medel. Eventuellt överskott 

från dessa utbildningar återinvesteras i SUD. 

Förändringsarbetet fortsätter, en socialtjänstforskningsfond etableras, 

kurser och utbildningar ges liksom föreläsningar med workshops. Dialo-

gen mellan deltagande kommuner, Region Dalarna och Högskolan fort-

sätter. En målsättning är att involvera fler från varje verksamhet i dialo-

gen för att fånga behov och utvecklingsområden då kommunernas öns-

kemål är av central betydelse och det inte är möjligt för ledamöter i SUD-

Rådet att ha full kunskap.  

 

Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly föredrog de ekonomiska 

förutsättningarna, ett pågående arbete. Kostnader under 2019 redovisa-

des. VISam: Förbrukat ca 43 000 kr i år. FUNCA: Förbrukat ca 100 000 

kr i år. Missbruk – beroende: Förbrukat 666 000 kr i år varav 622 000 kr 

från samverkansavtalen (det vill säga medlemmarnas bidrag) och övrigt 

fakturerat olika företag. UIV: Förbrukat 240 000 kr i år. Ekonomiskt bi-

stånd – rehabilitering: Förbrukat 147 000 kr i år. Hemsjukvården: För-

brukat 8 000 kr i år. 

När det gäller finansiering av kommundoktorander går HDa in om be-

fintliga medel inte räcker till.  

1,5 miljoner kr kan föras över till en socialtjänstforskningsfond från 

SUD:s medel. 

Uppföljning av utbildningar och projekt 2019 pågår liksom undersökning 

av vissa oklarheter.  

En diskussion fördes om Högskolan Dalarnas (HDa) roll när det gäller 

finansiering av SUD och även den planerade forskningsfonden. Den bör 

vara mera likvärdig, såsom är fallet vad gäller Skolforskningsfonden. 

Ordförande för en diskussion om detta med HDa:s ledning.  

Förslag till verksamhetsplan 2020 samt ekonomisk beräkning bifogas.  

 

Beslut: Verksamhetsplan 2020 inklusive ekonomisk redovisning fast-

ställdes enligt föreliggande förslag. 

   
6  Socialtjänstforskningsfond, förslag  
  Ordförande föredrog angående socialtjänstforskningsfond. Ett förslag, 

vidareutvecklat av den tillsatta arbetsgruppen utifrån tidigare text, hade 

skickats ut med övriga dokument innan mötet – bifogas protokollet. 
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Grundprincipen, som ansluter till den som praktiseras vad gäller Skol-

forskningsfonden vid PUD, HDa (Pedagogiskt Utvecklingscentrum Da-

larna) är unik: Forskningen som medel beviljas till ska vara verksam-

hetsutvecklande och ske i samverkan mellan kommun(er) och forskare 

inom området socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Beslut 

om beviljade medel fattas i SUD-AU. Befintliga medel är 1,5 miljoner kr. 

Diskussion om hur fonden ska finansieras därefter fortsätter under kom-

mande möten. 

 

Beslut: En socialtjänstforskningsfond etableras utifrån föreliggande 

förslag (se bilaga). Diskussion om hur fonden ska finansieras i 

fortsättningen fortsätter. 

   
7  Personalsituation, rekryteringar 
  Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly redogjorde för personal-

situationen inom socialt arbete, HDa, som sammantaget är fortsatt an-
strängd. 
Positivt är att professor Thomas Strandberg tillträder en heltidsanställ-
ning från och med januari 2020. Han kommer att arbeta strategiskt med 
ämnet och med SUD inklusive socialtjänstforskningsfonden. En till två 
lektorer är under tillsättning och en tjänst som biträdande lektor med 
50% forskning är annonserad. Detta betyder att det inom ämnet kom-
mer att finnas två professorer, en gästprofessor på 20% och 6 lektorer, 
varav två är docenter. Dessutom finns fyra doktorander varav två är 
kommundoktorander. I nära anslutning till socialt arbete finns sociologi 
med 6 lektorer varav en forskar inom äldreområdet, som är ett fokuserat 
område vid HDa. Arbetet med rekryteringar fortsätter kontinuerligt. Re-
kryteringsprocessen är långdragen i den akademiska världen beroende 
på sakkunnigförfarandet, som ett led i kravet på transparens vid tillsätt-
ning av tjänster.  
Kommenterades att disputerade lärare måste få tid till att söka medel ur 
den planerade socialtjänstforskningsfonden.  
Ulrika lämnar uppdraget som verksamhetsledare för SUD och går till-
baka till sin tidigare tjänst vid Falu kommun, som samordnare av brotts-
förebyggande åtgärder. Detta beklagades av samtliga men förhopp-
ningsvis kan ett samarbete med Ulrika fortsätta, inom eller utom ramen 
för SUD. 

   
8  Val till SUD-AU 2020 - 2022 och val av valberedning 
  Ulrika föredrog punkten. 

Valberedning har under senare tid bestått av enbart en person, Pia 
Blomstedt, Mora. 
Lars Walter förslås få förnyat förtroende som ordförande för SUD. 
Elisabeth Hekkala, Vansbro och Gunilla Klingh, Rättvik avgår från SUD-
AU.  
Tanja Mårtensson, Region Dalarna och Agnetha Runberg, Malung-Sä-
len, föreslogs som nya ledamöter i SUD-AU. 
Malin Lindén Ohlsson, Gagnef, föreslås som ytterligare ledamot till val-
beredningen. 
 
Beslut: Lars Walter omvaldes som ordförande för SUD. 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna och Agnetha Runberg, Malung-Sä-
len valdes till ledamöter i SUD-AU. 
Malin Lindén Ohlsson valdes till ledamot i valberedningen. 
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Professor Thomas Strandberg ersätter vid årsskiftet Anna Ehrenberg, 
professor i omvårdnad som har varit temporär ledamot i SUD-AU.  
 
Diskuterades vidare eventuellt fler ledamöter från kommunerna i SUD-
AU, ytterligare en ledamot från Region Dalarna, val av vice ordförande 
vilken fyller en funktion vid ordförandeberedningar, då ordinarie ordfö-
rande inte har möjlighet att delta samt en representant från HDa i val-
beredningen. I dessa frågor återkommer respektive kommunerna, Reg-
ion Dalarna, SUD-AU och HDa. 
 
Ny akademichef för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle från och 
med årsskiftet blir Maria Jansdotter Samuelsson, som har arbetat inom 
lärarutbildningskansliet vid Karlstads universitet.  

   
9  Hur skapar vi en långsiktigt hållbar VFU-organisation? 
  Ordförande, avdelningschef och VFU-ansvariga Maria Fernström före-

drog angående VFU-organisationen.  
En mera strategisk plan från 2020 och framåt vad gäller VFU-organisat-
ionen behövs då det kan vara problematiskt att snabbt hitta lösningar 
för VFU-placeringar. Detta är en mycket viktig gemensam fråga. Poäng-
terades att man måste skilja på VFU-samordnare, som det finns en av i 
varje kommun – lista på dessa bifogas detta protokoll – VFU-utbildare 
och VFU-handledare.  
Studenterna är överlag nöjda med sin VFU men kan uppleva viss oklar-
het innan placeringen är klar. Det kan ibland vara svårigheter hitta hand-
ledare. Marknadsföringen skulle kunna spetsas till och handledarna 
måste känna att de har stöd i organisationen och får möjlighet att ut-
vecklas i sitt uppdrag. Berördes de krav som ställs på blivande handle-
dare i form av utbildning. Önskemål, inte krav, från HDa:s sida är att 
handledaren har genomgått en handledarkurs, som man genomför när 
arbetet så tillåter. Även handledarkurs från andra lärosäten fungerar 
bra. Från Högskolans sida litar man på verksamheten, som utser hand-
ledare. Kommenterades att det kan vara en fördel att gå en handledar-
utbildning medan man handleder. Påtalades dessutom att utbyte av 
handledare kan ske mellan flera kommuner, då det i några kommuner 
är få som har tillräcklig erfarenhet för att kunna handleda andra. 
Ordförande föreslog tillsättande av en arbetsgrupp.  
 
Beslut: En arbetsgrupp tillsätts med representanter för kommunerna, 
HDa och de fackliga organisationerna. Uppdraget är att granska förut-
sättningar, volymer, innehåll och avtal gällande socionomstudenternas 
VFU. Gruppen rapporterar fortlöpande till SUD-AU och sedan till SUD-
Rådet i maj. Arbetsgruppen består av Lars Walter, ordförande SUD, 
Jesper Karlsson, Orsa, Maria Fernström och Eva Randell, HDa och An-
nika Lindgren, SACO SSR. Verksamhetsledaren samordnar gruppens 
arbete. Sista datum att nominera fler ledamöter till arbetsgruppen är den 
6 december.  

   
10  Socionomprogrammet och avancerade kurser som kommer att 

ges 
  Programansvariga Eva Randell föredrog punkten, se ppt-bilaga. 

Statistiken visar 929 sökande varav 819 behöriga ht 19. Av dessa an-
togs 76, varav 69 registrerades. Antalet avhopp var ovanligt få varför 
det blev problematiskt att hitta VFU-platser till alla studerande. 
 
Större delen av socionomprogrammet är omarbetat. Generellt är kur-
serna kortare och mer avgränsade.  
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Planerade kurser på avancerad nivå:   
Kurs inom äldreområdet, 7,5 hp, Välfärdsteknologi, 7,5 hp, Arbetsrätt, 
7,5 hp Etnicitet och migration, 7,5 hp samt Kriminologi, 7,5 hp.  

   
11  Information om FoU-dagen 
  Programansvariga Eva Randell föredrog angående FoU-dagen, se ppt-

bilaga. 
Den blir onsdagen den 15 januari kl. 9-16. Forskare och studenter pre-
senterar muntligt sin forskning respektive examensarbeten samt pos-
ters. Kontaktperson är Jan Florin, docent i omvårdnad, jfl@du.se, 023 - 
77 84 46. Han kontaktas om man vill delta aktivt eller som besökare. 
Detta är god kompetensutveckling. Program skickas ut till SUD-Rådet 
då det är färdigställt.  

   
12  Mötesdatum 2020 SUD-AU och SUD-Råd 
  Ordförande och verksamhetsledare föredrog angående mötestider 

2020. 

Förslag: 

Våren 2020 

SUD-AU 7/2 och 3/4 

SUD-Råd 8/5 

Hösten 2020 

SUD-AU 28/8 och 23/10 

SUD-Råd 20/11 

Mötesdatumen har koordinerats med chefsnätverkets möten på begä-
ran från dem som deltar i dessa möten, för att öka närvaron då många 
har lång resväg. Mötestid preliminärt kl. 13-16. SUD:s verksamhetsle-
dare/motsvarande och Tanja Mårtensson, Region Dalarna, samordnar. 
 
Beslut: Mötesdatum enligt ovan fastställdes. 

   
13  Övriga frågor 

Lena Olai, lektor och vårdutvecklare vid HDa informerade om Återrap-
portering av uppdraget att utbilda sjuksköterskor i att använda besluts-
stödet ViSam. Av 360 sjuksköterskor har 320 utbildats. Dokumentation 
distribuerades till alla närvarande och biläggs detta protokoll.  
Efter ett genomfört pilotprojekt planerade Region Dalarna en implemen-
tering i hela länet. Detta har dock av flera orsaker pausats, enligt Tanja 
Mårtensson. 

   
14  Mötets avslutande 
  Ordförande avslutade SUD-Rådets möte.  

 

 

                  Satu Sundström, sekreterare Ulrika Gustafsson Lindberg, justerare 

mailto:jfl@du.se

