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Protokoll 

 

Mötesdatum: 2022-02-18 

Plats: Zoom 

Närvarande: Inga-Lill Frank, Säters kommun (före paus) 

Jonas Hampus, Falu kommun 

Minna Juntunen, Region Dalarna  

Jesper Karlsson, Orsa kommun (efter paus) 

Joacim Larsson von Garaguly, HDa 

Therese Nilsson, HDa 

Thomas Strandberg, HDa 

Anna Ståhlkloo, Mora kommun 

Satu Sundström, HDa 

Pernilla Söderlund, Borlänge kommun 

Frånvarande: Carina Johansson, Avesta kommun 

Övriga: Maria Fjellfeldt (9) 

Kari Jess, HDa (9) 

Amanda Jones, HDa (9) 

Ulf Kassfeldt, HDa (7) 

Zlatana Knezevic, HDa (10) 

Ulla-Karin Schön, gästprofessor HDa (9) 

 

1 Mötets öppnande 

Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef för Avdelningen Socialt arbete vid Högskolan Dalarna 

(HDa) hälsade välkommen och öppnade mötet. Joacim valdes till mötesordförande då SUD:s 

ordförande Carina Johansson hade förhinder på grund av sjukdom och vice ordförande Jesper 

Karlsson kunde delta först efter paus. 

2 Val av mötessekreterare 

Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 

3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningens godkändes. 

4 Minnesanteckningar föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte 2021-11-19 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 PROTOKOLL 
 

Mötesdatum 

2022-02-18 
 

Organisation 

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna 

(SUD) 
Diarienummer 

C2022/377 



2 (4) 

 

5 Verksamhetsberättelse 2021 

Therese Nilsson, verksamhetsledare för SUD, presenterade SUDs verksamhetsberättelse för 2021 – se 

bifogat dokument. 

Kommenterades att VFU får stort utrymme, att det ekonomiska överskottet är positivt samt att man 

gärna ser tydliga och långsiktiga satsningar.   

Beslut: Verksamhetsberättelsen 2021 godkändes och lades till handlingarna. 

6 SUD-AU: Syfte, uppdrag och prioriterade områden 2022 

Therese presenterade SUDs verksamhetsplan – se bifogat dokument. 

Kommenterades en smärre felskrivning - prioriterat 2021 ska vara 2022. 

Diskuterades gemensamma forskningsarenor och på sikt eventuellt gemensamma 

forskningsansökningar.   

Beslut: Verksamhetsplanen 2022 godkändes och lades till handlingarna. 

7 Ledarskapsutbildning för Socialtjänstens chefer – fortsatt process 

Föredragande Ulf Kassfeldt, adjunkt HDa.  

HT 2022 ges för första gången uppdragsutbildningen Ledarskapsutbildning för Socialtjänstens chefer. 

Sista anmälningsdatum är den 28 februari. Anmälningar har börjat komma in och ytterligare några har 

hört av sig med frågor. Antalet platser är 20 och det finns i nuläget plats för fler. Namn på specifika 

personer behöver inte anges i anmälan utan det räcker med antal platser. Ulf skickar ut inbjudan och 

informationsblad – se bifogade dokument.  

Beslut: Om urval bland de sökande behöver göras prioriteras geografisk spridning så att alla 

kommuner får med åtminstone en person. Därefter antas sökande i proportion till respektive kommuns 

storlek.  

8 Socialtjänstforskningsfonden 

Föredragande Therese Nilsson och Thomas Strandberg, professor i socialt arbete. 

Presentation: Se bifogat dokument. 

Diskuterades justeringar inför 2022 års utlysning och representation från Region Dalarna och 

kommuner i Dalarna i beredningsgruppen.   

Två omgångar av Socialtjänstforskningsfonden har genomförts, fem forskningsprojekt har beviljats 

medel. Poängterades vikten av att resultaten kommer ut i verksamheten. Utlysning 2022 sker i mars – 

30 september.  

Beslut:  

Endast utlysning av projektmedel görs, då inga ansökningar om planeringsmedel har inkommit. 

Planerad publicering ska anges i ansökan. Finansiär tillkännages i den färdiga 

forskningspublikationen, vilket är praxis. 

Angående ledamöter i beredningsgruppen önskas fler intresserade medverkande från kommunerna och 

Region Dalarna, som representerar praktiken. Det är inte alls nödvändigt att vara disputerad men gärna 
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att man har en akademisk bakgrund, är något insatt i utvecklingsfrågor inom socialtjänstens 

verksamhetsområde. Therese skickar ut en förfrågan till alla kommuner utom Borlänge och Falun samt 

Region Dalarna. Frågan tas upp igen under nästa SUD-AU den 8 april.  

9 Återkoppling av forskarstudier samt diskussion om fördjupat 
samarbete inom SUD 

Föredragande Amanda Jones, kommundoktorand i vårdvetenskap i samverkan mellan HDa och Mora 

kommun.  

Ulla-Karin Schön, gästprofessor, Kari Jess och Maria Fjellfeldt, lektorer i socialt arbete medverkade. 

Amanda presenterade sin forskning – se bifogat dokument - och poängterade vikten av återkoppling 

till kommunerna i SUD, forskningens användning i praktisk verklighet och förhoppningen att 

involvera dessa ytterligare i olika relevanta forskningsprojekt. 

I forskningsprojektet ”Delaktighet i kontakten med socialtjänsten” är två av tre studier färdigställda. 

Målgruppen är vuxna personer med missbruk och personal som arbetar tillsammans med dessa 

personer. Genom bland annat enkätundersökningar och intervjuer undersöks hur användningen av SIP 

(Samordnad individuell plan) har fallit ut i praktiken och hur brukardelaktighet ska kunna stärkas då 

konstaterad diskrepans råder mellan teori och praktik. Det beror bland annat på att det finns en 

otydlighet kring hur brukardelaktighet ska definieras samt på mer eller mindre synliga makthierarkier. 

Fungerande sociala processer bygger på ömsesidigt förtroende där i dessa fall personalens och 

brukarens kunskap är lika mycket värda. Generellt behöver det arbetas med förberedelser inför SIP-

åtgärder, vilka måste samordnas och individanpassas, samt en helhetssyn på hela SIP-processen 

inklusive uppföljning.  

Den tredje studien sker i samproduktion med Västra Götalandsregionen och fokuserar på hinder och 

lösningar. Brukarens förberedelse är av stor betydelse liksom personalens flexibilitet. I 

personalgruppen kan finnas en praxis att presentera en lösning trots att SIP-processen bygger på 

delaktighet. Viktigt är att rätt person ges befogenhet att fatta beslut och att dokumentation sker under 

möten, att den presenteras på ett sådant sätt att brukaren känner igen sig och att återkoppling sker. 

Brukarens eget ansvar måste formuleras tydligt. 

Personalutbildning kommer att erbjudas utifrån studie nr 3. Det är viktigt att inte dubbla processer sker 

i förhållande till SKR.  

Kommenterades att missnöje finns bland brukarorganisationerna med SIP-processen såsom den 

fungerar idag. Diskuterades fördjupad samverkan med kommunerna och även Region Dalarna 

angående utbildning som ett sätt att söka åtgärda detta. Information om detta går ut till hela regionen 

via Therese och intresse kan anmälas till Amanda.   

 

10 Information om projektet: ”Sociala barnavårdens frivilliga insatser 
som domän för delaktighet”.   

Föredragande Zlatana Knezevic, biträdande lektor i socialt arbete. Se bifogade presentationer. 

Zlatana Knezevic presenterade sig som ”kritisk barndomsforskare”, för närvarande inriktad på att 

finna ingångar för att förbättra förhållanden för barn som är föremål för socialtjänstens insatser och att 

bilda nätverk kring detta i Dalarna. Projektets målsättning är att stärka barns i åldern 6 – 12 år 

delaktighet genom att fokusera på de behov de identifierar och stärka deras aktörskap utifrån aktuell 

lagstiftning. Forskning finns med anknytning till detta men där redovisas inte så mycket om insatser.  

Inriktningen har ofta legat på individen och familjen, utan att skola, kamrater, internet etc. har 

inkluderats vilket kan medföra att verkliga problem egentligen inte identifieras. En viktig tanke i detta 

projekt är att utgå från barn som brukare och att involverade professionella aktörer inte ska fungera 

som motpoler, utan gemensamma plattformar ska hittas. 

I projektet deltar även Susanne Gustafsson, lektor i socialt arbete och en projektassistent. Det ska pågå 
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i tre år, med eventuell förlängning med ett år. År 1 arbetas med att formulera en helhetsbild genom att 

inventera insatser på nationell nivå, identifiera goda exempel och kartlägga behov i Dalarna. År 2 

fördjupas forskningen genom kontakt med verksamheten och barn och utifrån det formuleras resultat. 

År 3 sker återkoppling bland annat i form av rapport och presentationer i kommunerna.  

Inledningsvis önskas i projektet kontakt med två kommuner, gärna lite större, där det är särskilt 

intressant om unika insatser genomförs. Långsiktigt kan projektet mynna ut i flera sådana och längre 

fram i utredningar.  

Kommenterades att det är en utvecklingsmöjlighet för kommunerna att delta aktivt i forskningsprojekt, 

att det är möjligt att jobba i fokusgrupper vilket är mindre belastande än att arbeta på individnivå och 

att deltagande kommuner får tillbaka för sitt engagemang i form av praktiknära resultat. Goda exempel 

lyfts fram och bidrar till att Dalarna hamnar på kartan.  

11 Övriga frågor 

Rekrytering av verksamhetsutvecklare SUD. 

Rekryteringsprocessen har dragit ut på tiden på grund av sjukdom. 21 välmeriterade personer hade 

sökt tjänsten varav fem har intervjuats. Tillsättningen beräknas vara klar före sommaren.  

Diskussion om hur SUD kan bidra till att skapa delaktighet och samarbete i forskningsprojekt 

Diskussion om behovet av forum för att informera om forskning som planeras/sker och att samarbete 

med verksamheten önskas. Erfarenheten visar att detta kan vara svårt vad gäller kommunal 

verksamhet medan det på regional nivå finns en lång tradition. Konstaterades att information och 

diskussion i samband med möten i SUD eller andra forum som exempelvis socialchefsnätvek kan var 

en väg att utforska. Hur kontakt mellan forskare och verksamheten i kommunerna ska kunna utvecklas 

mera behöver diskuteras vidare inom SUD samarbetet.  

12 Mötets avslutande 
Nästa möte är SUD-AU 2022-04-08. Joacim tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet  Justeras 

Satu Sundström  Therese Nilsson 

 

Sändlista: 

Inga-Lill Frank, Säters kommun  

Jonas Hampus, Falu kommun 

Carina Johansson, Avesta kommun 

Minna Juntunen, Region Dalarna  

Jesper Karlsson, Orsa kommun  

Joacim Larsson von Garaguly, HDa 

Therese Nilsson, HDa 

Thomas Strandberg, HDa 

Anna Ståhlkloo, Mora kommun 

Pernilla Söderlund, Borlänge kommun 

 


