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ARBETSUTSKOTTET FÖR SOCIALTJÄNSTENS 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU) 
 

Datum och tid: 2018-10-19, kl 9.30 – 13.00 (inklusive lunch). 
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, lokal Herr Arne. 
Deltagare: Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Magnus Jobs, Högskolan Dalarna, 
Carina Johansson, Avesta, Jesper Karlsson, Orsa, Joacim Larsson von Garaguly, 
Högskolan Dalarna, Ylva Renström, Falun, Satu Sundström, Högskolan Dalarna,  
Lars Walter, Borlänge.   
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PROTOKOLL SUD-AU 
2019-02-01 

 
1  Mötets öppnande 

  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och förklarade 
mötet öppnat. 

   
2  Val av mötessekreterare 
  Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 

   
3  Dagordningen 
  Några övriga frågor anmäldes – se 10. nedan.  
   

4  VP 2019 och lägesuppdatering budget 
  Joacim Larsson von Garaguly föredrog angående verksamhetsplan 

och budget 2019. 
Utbildningsinsatser  
Vårterminen 2019 genomförs utbildningsinsatser som skulle ha 
genomförts 2018 – se bilaga. 
Övergripande 
2019 är ett förändringens och förankringens år – se bilaga. I fokus står 
samverkan mellan Högskolan Dalarna (HDa) och deltagande 
kommuner samt övriga relevanta parter som väljer att delta, om 
utbildning och forskning med koppling till socialtjänsten. För att nå 
optimala resultat måste vad gäller HDa hela ämnesgruppen Socialt 
arbete involveras. Där finns kunskapen inom fältet. En pusselbit är 
etablerandet av en forskningsfond, efter modell av 
Skolforskningsfonden inom PUD, som Högskolan och övriga parter 
bidrar med ekonomiska medel till. Mervärde skapas genom att 
respektive kommun och forskare samverkar på så sätt att 
forskningsfrågan initieras från kommunen. Det betyder att den 
forskning som utförs är angelägen för den aktuella kommunen – och 
också för andra kommuner.  
En diskussion fördes om sjukvården och den roll Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) skulle kunna få för SUD:s verksamhet 
och den funktion HUD (Hälso- och Sjukvårdens Utvecklingscentrum 
Dalarna) en gång hade. Konstaterades att det inte forskas mycket om 
hälsovård specifikt men att forskningen inom hälso- och sjukvården 
fungerar tvärdisciplinärt.  Samverkan mellan HDa och Region Dalarna 
finns. Inom en snar framtid bör rollerna högskola, kommuner och 
Region Dalarna falla på plats. När det gäller gränser mellan SUD och 
Chefsnätverket måste parterna ta eget ansvar. En konkret fråga är det 
stora behovet av utexaminerade socionomer, vilket alla parter är 
medvetna om. Staten styr, inklusive över resurstilldelning, 
perspektiven är många och ibland inte helt okomplicerade att hantera. 
Då kan en gemensam arena som SUD i vissa lägen fungera effektivt, 
till exempel gentemot SBU och Forte. Skottlandsmodellen nämndes 
som ett föredömligt exempel på en sådan samverkan. En förutsättning 
är dock agerande inom respektive kommun inklusive gentemot 
politiken. 
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Fråga angående utbildning inom länet av rehabiliteringspersonal – 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter - togs upp då 
behovet, särskilt bland äldre, är stort. Beslutades att HDa ansvarar för 
att en inventering, i nuläget och på sikt, görs av behovet av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samt av 
socionomer i SUD-regionen. En plan för undersökningen ska vara klar 
till nästa AU och presenteras under Rådet den 10 maj. Nästa steg kan 
vara för socialtjänsten nära angränsade områden, så som hälso- och 
sjukvården. Mallar finns hos PUD. 

5  Avtal SUD med kommunerna 

  Joacim Larsson von Garaguly föredrog angående de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten vid SUD – se bilaga. 
3 miljoner kr. finns ackumulerat. Under året ska beslut fattas i Rådet 
om hur dessa medel ska användas. 
Vad gäller avtal mellan SUD och kommunerna ska två avtal bli ett på 
uppdrag av SUD-Rådet 2018-11-16. Förslaget baseras på ett fast 
bidrag på 10 000 kr per år och ett rörligt bidrag på 10 kr per 
kommuninnevånare, beräknat på befolkningsunderlag 2018-06-30 – 
se bilaga. Summan är i stort sett densamma 2019 som 2018. Detta 
gäller dock inte Norberg, vars kostnad ökar drastiskt eftersom 
kommunen inte ingår i Dalarnas län och tidigare haft endast ett avtal. 
Bollnäs har valt att lämna SUD av detta skäl. Förutsättningar för fler 
kommuner att ingå i samarbetet bör skapas, exempelvis för Gävle, 
Hofors och Sandviken. Marknadsföringen blir verksamhetsledarens 
uppgift, både gentemot befintliga och presumtiva medlemmar. 
Avtal om samverkan inom socialtjänstens område och närliggande 
hälso- och sjukvårdsområde mellan respektive kommun och HDa, 
skickas efter beslut i SUD-Rådet den 10 maj till varje kommun. 
Avtaölet är nu granskat av HDa:s jurist. Varje kommun beslutar vem 
som där skriver under avtalet.  

6  Forskningsfond - utse en arbetsgrupp 

  Rådet har 2018-11-16 uppdragit åt AU att föreslå en arbetsgrupp 
angående en socialtjänstforskningsfond. Formellt är det inte en fond 
men i praktiken fyller den samma funktion som en sådan. Avsikten är 
att den ska fungera som Skolforskningsfonden 
(https://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-
utveckling/samskapande-forskning/skolforskning/) vid PUD. 
Granskningen och bedömningen av forskningsansökningarna 
ombesörjs av HDa:s personal. Lämpligt är att starta med ett projekt 
som kommer alla medlemmar till godo.  
Följande personer vid HDa föreslås ingå: Kari Jess, ämnesföreträdare 
för socialt arbete vid HDa, och den kommande verksamhetsledaren för 
SUD. Joacim Larsson von Garaguly fungerar tills tjänsten är tillsatt. 
Vidare Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningarna vid 
HDa, i startfasen, och professorn i omvårdnad och tillförordnad 
professor i socialt arbete Anna Ehrenberg, tills professuren i socialt 
arbete är tillsatt. Den kommunala representationen ska bestå av 4-5 
personer. Carina Johansson, Avesta, föreslås ingå i arbetsgruppen 
samt Eva Hämberg och/eller Lars Walter, Borlänge. Uppdrogs åt 
Carina Johansson att tillfråga Ulrika Gärdsback, Leksand. 
Sammankallande för gruppen är Eva Hämberg under förutsättning att 
hon tackar ja. Beslut fattas i Rådet den 10 maj. Därefter kan arbetet 
komma igång. 

   

7  Utveckling VFU-platser med uppdrag till VFU-
samordningsgruppen 

https://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-utveckling/samskapande-forskning/skolforskning/
https://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-utveckling/samskapande-forskning/skolforskning/
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Under SUD-Rådet 2018-11-16 diskuterades VFU-platser inom 
socionomprogrammet. Antalet studenter har ökat från 60 till 65. 
Konstaterades att situationen inte är problematisk - även om antalet 
platser skulle öka ytterligare - utan möjligheter finns via VFU-ansvariga 
Maria Fernström att tillgodose behovet av VFU-platser  - se bilaga. 
Diskuterades vidare vikten av VFU-handledarutbildning. Under nästa 
AU den 5 april tas upp hur kartläggning av antalet handledare som har 
utbildning för uppdraget och hur stort behovet är, inklusive m en 
utökning av antalet platser skulle ske, med Maria Fernström som bjuds 
in till mötet. 

   

8  Representation socialtjänsten i referensgrupp för Erasmusprojekt 
forskarutbildning 
Professor Anna Ehrenberg föredrog angående socialtjänstens 
representation i referensgrupp för Erasmusprojekt. Forskningsprofilen 
Hälsa och välfärd erhöll forskarutbildningsrätt i Hälsa och välfärd med 
inriktning evidensbaserad praktik 2017. Organisatoriskt finns fyra 
forskningscentra, vilka fungerar som plattformar för forskning och 
samverkan mellan Högskolan och verksamma inom Region Dalarna, 
Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg samt 
andra akademiska kunskapscentra. Verksamheterna är finansierade 
av såväl interna som externa forskningsmedel. I nuläget finns 17 
doktorander. Ett viktigt fokus är implementering av forskningsresultat i 
verksamheten. Ett internationellt samarbete pågår kring hur 
förändringsprocesser kan stödjas, som medel har sökts till och 
beviljats under en tid av tre år. En referensgrupp ska bildas i varje 
deltagande land, som sammanträder en gång per år. I den gruppen är 
representation från socialtjänsten önskvärd. Beslutades att Borlänge 
återkommer med förslag på lämplig person.  

9  Fortsatt utveckling av samarbetet i SUD 
  En utgångspunkt för det fortsatta arbetet i SUD är 

utredningen ”Rapport avseende utvärdering av SUD och den regionala 
stödstrukturen, Enheten för hälsa och välfärd”, som pekar mot 
uppsamling, tydlighet och fördjupning. Ordföranden betonade vikten av 
att kommunrepresentanterna i AU och Råd reagerar om man inte är 
överens om inriktning. Ordförande refererade vidare till pyramiden och 
dess centrala betydelse. Alla ansvarar för att informera och i 
förekommande fall aktivera socialchefer. Från HDa:s sida upplevs att 
bitarna börjar falla på plats. Utgångspunkterna för att gemensamt 
utvecklingsarbete via en forskningsfond är goda då ekonomiska medel 
finns redan nu i SUD, liksom ett forum där forskningsresultat kan 
presenteras genom den väl etablerade FoU – marknaden. 
Kommenterades att inbjudan till den måste gå ut till berörda i god tid. 
Forskningsfonden tillsammans med interna forskningsmedel vid HDa 
fungerar som positiva argument i samband med nyrekryteringar. 
Inventeringen – se 4. ovan -  är en konkret uppgift som gynnar alla 
SUD-medlemmar, även de mindre kommunerna.  

10  Övriga frågor 
  • Verksamhetsledare till SUD. Tjänsten förväntas vara tillsatt 

inom kort. Länk till utlysningen: https://www.du.se/sv/om-
oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/  

• Professor i socialt arbete. Tre sökande finns till tjänsten och 
dessutom kommer en gästprofessor att tillsättas. Dessa 
tillsättningar förväntas vara klara under våren.  

• Att förebygga våldsbejakande extremism. Den 5 februari blir 
det en temadag i Borlänge med medverkan av bland andra 
Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. En doktorandtjänst 

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/
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med nämnda inriktning inrättas med finansiering av HDa och 
näringslivet. 

• SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
och Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har 
sammanställt resultatet av en enkät med syftet att inventera 
behov av forskning inom socialtjänsten. Före den 19 februari 
vill man ha en prioritering av de tio viktigaste 
forskningsfrågorna. Diskuterades ett eventuellt gemensamt 
svar förutom enskilda kommuners svar. Lars Walter tar upp 
detta med Eva Hämberg. Anna Ehrenberg rapporterade att 
hon själv och Lena Dahlberg, socialt arbete, är ledamöter i ett 
vetenskapligt råd vid SBU. 

11  Nästa möte och mötets avslutande 
  Nästa möte är SUD-AU den 5 april. I fortsättningen börjar AU-mötena 

kl. 9.00. Kaffe och smörgås finns i lokalen från kl. 8.30. En större lokal 
än Herr Arne bokas. Därefter hålls SUD-Råd den 10 maj. 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

 

____________________________                        _____________________________ 

Satu Sundström     Joacim Larsson von Garaguly 

Sekreterare      Justerare 

 


