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ARBETSUTSKOTTET FÖR SOCIALTJÄNSTENS 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU) 
 

Datum och tid: 2019-04-05, kl. 9.00 – 12.00. 
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, lokal Selma. 
Deltagare: Anna Andersson, Borlänge, Carina Johansson, Avesta,  
Jesper Karlsson, Orsa, Joacim Larsson von Garaguly, Högskolan Dalarna,  
Åsa Olsson, Hedemora, Ylva Renström, Falun,  
Satu Sundström, Högskolan Dalarna, Lars Walter, Borlänge. 
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 SUD-AU  
2019-04-05 

 
1  Mötets öppnande 

  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och förklarade mö-
tet öppnat. En kort presentationsrunda genomfördes.  

   
2  Val av mötessekreterare 
  Satu Sundström valdes till mötessekreterare.  

   
3  Dagordningen 
  Som övriga frågor anmäldes:  

Fördelning VFU-studenter. 
Prioritering av forskningsfrågor inom socialtjänsten. 
Med dessa tillägg godkändes dagordningen.  

   
4  Personalsituation och rekrytering vid Högskolan Dalarna 
  Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly föredrog ärendet.  

Ulrika Gustafsson Lindberg tillträder tjänsten som  verksamhetsledare 
för SUD den 1 maj. Hon har en för tjänsten mycket lämplig bakgrund 
som BRÅ-samordnare/ANDT-samordnare vid Falu kommun (ANDT= al-
kohol, narkotika, dopning, tobak). Ulrika ska arbeta 50% som verksam-
hetsledare och 50% som adjunkt i socialt arbete. År 2019 kommer att 
ägnas SUD på minst 90%. 
1 professor och 1-2 lektorer i socialt arbete söks. Efter sakkunniggransk-
ning förväntas de vara på plats under hösten eller vid årsskiftet. Extra 
medel har tillskjutits från Rektors strategiska medel till en tjänst som bi-
trädande lektor, med minst 50% forskning, vilket gör den attraktiv. Sö-
kande ska ha disputerat under de senaste 5 åren. Personalsituationen 
inför hösten är inledningsvis delvis ansträngd men om rekryteringarna 
går i lås förväntas läget bli betydligt bättre, trots att några medarbetare 
i ämnet har lämnat HDa. 

   
5  Rapport om pågående och diskussion om framtida uppdrag 
  Ulf Kassfeldt, adjunkt i socialt arbete, föredrog ärendet och diskussion 

följde. 
Initierade uppdrag slutförs. Inventering av behov görs av medlemmarna 
i SUD på hemmaplan. Verksamhetsledaren strukturerar dessa och gör 
ett förslag till kommande verksamhetsplan. Därefter fattas beslut i SUD-
Rådet. Gemensamma behov ska prioriteras och planen ha en tydlig 
strategisk inriktning. Detta ska vara klart i oktober.  
Ulf Kassfeldt rapporterade att en baskurs i missbruk med plats för 250+ 
personer ges i höst. Metodutbildningarna diskuterades. De regionala ut-
vecklingsgrupperna (RUG:arna) har förmedlat negativa reaktioner an-
gående tidigare stopp för dessa. Dock har omdaningen av SUD medfört 
att beställningar av uppdragsutbildningar inte kunnat tas emot.  
Fråga ställdes om kostnader för IFO (Individ- och familjeomsorgen).  
Varje kommun måste bestämma hur kostnaderna ska fördelas internt 
och vad dessa grundar sig på. Ambitionsnivån inför hösten bör vara av-
hängig respektive kommuns ekonomi. För SUD:s vidkommande är det 
mest intressanta vad pengarna ska användas till framåt vilket ytterst be-
slutas av SUD-Rådet. En diskussion följde angående hur beställnings-
verksamheten har fungerat tidigare och dess koppling till Dalarnas 
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forskningsråd. Fråga ställdes om vad som ingår i den summa som kom-
munerna betalar till SUD 2019. Som konstaterats tidigare finns det me-
del kvar som inte har kunnat förbrukas liksom de medel som skulle ha 
avlönat verksamhetsledare för SUD från och med maj 2018. Dessa till-
gångar tillsammans med de medel som betalas in under år 2019 beslu-
tar SUD om i samråd med ämnesgruppen i socialt arbete då verksam-
hetsplan 2019-20 fastställs. En tydlig ekonomisk redovisning önskas un-
der SUD-Rådet den 10 maj. 
Angående förslaget om socialtjänstforskningsfond måste detta utredas, 
till exempel om fondmedlen i så fall ska tas ur befintlig resurs eller om 
dessa ska utökas. 
Beslutades att SUD:s ekonomi ska vara en stående punkt under alla 
möten.  
Uppdrag i framtiden beror på vad som bestäms i SUD, exempelvis me-
todutbildningar, när dessa kan ges och om det kan ske kontinuerligt. 
Om utbildningarna ges under höstterminen måste information ut i april-
maj. Balans måste finnas mellan vad som har gjorts och vad som är 
ambitionen att göra. Det är nödvändigt med en framförhållning på ca ett 
halvår och det måste finnas personal som kan genomföra utbildning-
arna.  
Under PUD-Rådet den 10 maj ska ovanstående medvetandegöras och 
SUD-AU ges i uppdrag att sammanställa en verksamhetsplan inklusive 
tidsplan för 2020. Medlemmar i SUD tills vidare är de som lämnat in 
underskrivna avtal till och med augusti månad.  
Joacim Larsson von Garaguly redogjorde för situationen vid HDa, som 
vad gäller möjlighet att erbjuda poänggivande kurser är ljusare än tidi-
gare. Dels har en omfördelning av platser till lärar- och sjuksköterske-
programmen gjorts då tidigare direktiv från staten har slutförts, dels in-
nebär mera långsiktigt innehållet i SOU 2019:6: En långsiktig, samord-
nad och dialogbaserad styrning av högskolan (”Struten”), ett nytt fördel-
ningssystem generellt. Ytterligare en anledning till att antalet platser för 
sjuksköterskestuderande kommer att dras ner är den låga prestations-
graden och de många avhoppen sett till kostnad. Detta förhållande gäl-
ler flera lärosäten i landet, inte endast HDa. Istället skulle eventuellt fler 
socionomstuderande tas in. Förutsättningarna är en personalstyrka i ba-
lans vid HDa och att fler VFU-platser kan ordnas. De problem som finns 
handlar till största delen om bristen på personal och för få VFU-platser 
i regionen. Slutligen diskuterades den höga omsättningen av socio-
nomer och behovet av ledarskapsutbildning. HDa ansvarar för kompe-
tensutveckling av personal och planer finns angående detta. 

   
6  Verksamhetsplan 2019-2020  
  Lars Walter och Joacim Larsson von Garaguly föredrog ärendet.  

Ett förslag presenterades om ett internat för medlemmar i SUD-Rådet 
och personal vid HDa den 19-20 september, torsdag lunch till fredag 
eftermiddag. Ett viktigt ärende är att diskutera verksamhetsplanen. 
Denna diskussion måste förberedas noggrant. Alla kommuner bör vara 
representerade. De som inte har möjlighet att delta kan lämna syn-
punkter innan internatet. Mötet ställde sig positivt till ett sådant internat. 
Ulrika, Ulf med flera ges uppdraget att planera internatet.  Ulrika är då 
på plats och har inventerat kommunernas behov och synpunkter – se 
ovan angående uppdrag och nedan angående personalbehov.  
Diskuterades inventeringen av behov av arbetsterapeuter, fysioterapeu-
ter/sjukgymnaster och socionomer (se SUD AU 2019-02-01) och anled-
ningen till att sjuksköterskor inte skulle inventeras i nuläget då behovet 
där är lika stort. Efter diskussion beslutades att alla dessa kategorier 
inventeras samtidigt, dels för att rationalisera, dels för att behovet är 
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stort på alla fronter. Det resultat som går fortast att få klart presenteras 
så snabbt som möjligt. 
Det betyder att Ulrika måste ges tid för dessa inventeringar, som ska 
ske samtidigt som hon sätter sig in i verksamheten vid Högskolan.   

   
7  Hur förhåller vi oss till socialtjänsten nära angränsande områden, 

så som hälso- och sjukvården? 
  Genomgång och avgränsningar gjordes och öppen diskussion fördes 

om olika aktörer utifrån frågeställningar om till socialtjänsten nära an-
gränsande områden.   
Historiska perspektiv berördes, så som det uppdrag HUD (Hälso- och 
sjukvårdens utvecklingscentrum Dalarna) vid HDa och Dalarnas Forsk-
ningsråd hade. Det senare hade sin verksamhetstid 1981-2012, då 
övergång från dåvarande Landstinget Dalarna till HDa skedde.  
Många av de frågor som är aktuella idag hade ingen relevans för några 
årtionden sedan, exempelvis hemsjukvård.  
Region Dalarna inklusive Chefsnätverket berördes. Nätverket kommer 
inte att arbeta med RUG:arna på grund av olika upplägg där dessa är 
mera statiska. Att gemensamt med Region Dalarna diskutera kommu-
nernas kompetensbehov är ett önskemål. SUD-AU ser det som mycket 
viktigt att hitta samverkansformer med Region Dalarna, särskilt angå-
ende sjuksköterskeprogrammet, exempelvis angående enskilda stu-
denters VFU och hur man kan förebygga olaglig hantering av läkemedel 
och narkotika inom sjukvården. Detta tas upp med akademichef Mag-
nus Jobs.  
Klart är dock att utbildningsfrågor hör hemma i SUD, inte i Chefsnätver-
ket.  
Vid KKHS (Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård) finns 
en styrgrupp. Uppdrag kan läggas ut. 
Relationen mellan forskningscentra vid HDa, exempelvis KIPS (Kun-
skapscentrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet) och 
ReCALL (Forskningscentrum för äldre och åldrande) och den forskning 
som bedrivs vid Region Dalarna berördes liksom SUD:s roll i detta sam-
manhang. Föreslogs att bjuda in ledare för nämnda forskningscentra till 
SUD-Rådet via Anna Ehrenberg, forskningsledare för forskningsprofilen 
Hälsa och välfärd, som dessa centra ingår i. I anslutning till detta bör 
ledamöterna i SUD informera om sina verksamheter liksom represen-
tanter för Chefsnätverket.  
”Rapport från XXX” föreslogs bli en stående punkt i dagordningen. Det 
blir en överföring av för alla värdefull kunskap.   
Vad gäller omvärldsspaning diskuterades utvärderingen ”Rapport avse-
ende utvärdering av SUD och den regionala stödstrukturen, Enheten för 
hälsa och välfärd” och om något som motsvarar SUD finns på andra håll 
och hur dessa i så fall fungerar. Detta utreds av Ulrika.  

   
8  Övriga frågor 
  VFU:n är ett sätt att fånga upp blivande medarbetare. I vissa fall hänvi-

sas studenter från Gävle för sin VFU till Falun. Dessa är i allmänhet inte 
intresserade av att jobba i Dalarna och det kan dessutom bli problem att 
få platser för studenter bosatta i Dalarna. Joacim tar kontakt med VFU-
samordnare Maria Fernström för diskussion angående detta.  
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genom-
förde tillsammans med Forte hösten 2018 en inventering av behov av 
forskning inom socialtjänsten. I undersökningen har professioner och 
brukare inom socialtjänsten fått möjligheten att identifiera och prioritera 
vilka forskningsfrågor som de anser är viktiga för att kunna förbättra 
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verksamhetens arbete. Slutrapporten finns att tillgå via SBU. Mera in-
formation finns i bifogad bilaga.  

   
9  Nästa möte och mötets avslutande 
  Nästa möte blir SUD-Råd den 10 maj. Gruppdiskussioner för ökad del-

aktighet kommer att föras. Därefter SUD-AU den 6 september och in-
ternat för Rådet den 19-20 september. 
Ordförande tackade de deltagande i mötet och avslutade det.  

   

 

 

 

____________________________                        _____________________________ 

Satu Sundström     Joacim Larsson von Garaguly 

Sekreterare      Justerare 

 

 


