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Socialtjänstens
Utvecklingscentrum
Dalarna

SUD-AU

ARBETSUTSKOTTET FÖR SOCIALTJÄNSTENS
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU)
Datum: 2019-10-25

Plats: Högskolan Dalarna, Falun, lokal Selma.
Deltagare: Ulrika Gustafsson Lindberg, HDa, Magnus Jobs, HDa,
Carina Johansson, Avesta, Jesper Karlsson, Orsa, Joacim Larsson von Garaguly, HDa,
Satu Sundström, HDa, Lars Walter, Borlänge.
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MÖTESANTECKNINGAR
2019-10-25
1

Mötets öppnande
Lars Walter hälsade välkomne och förklarade mötet öppnat.

2

Val av mötessekreterare
Satu Sundström valdes till mötessekreterare.

3

Dagordningen
Dagordningen godkändes.
Ppt-presentationer åtföljde punkterna i dagordningen.

4

Föregående mötens dokumentation
Mötesanteckningarna från SUD-AU den 6 september och de
preliminära från internatet den 10-11 oktober kommenterades
kortfattat.
De förstnämnda lades till handlingarna. Anteckningarna från internatet
revideras av Ulrika inför SUD-Rådet den 15 november.

5

Verksamhetsplan 2020
Ett förslag till verksamhetsplan 2020 ska vara klart inför SUD-Rådet
den 15 november.
I den ska beröras SUD:s funktion samt strategiska aktiviteter utbildning, forskning, verksamhetsutveckling, uppföljning och
spridning, exempelvis via FoU-dagen i januari, med hänsyn till
ekonomiska resurser och kompetens. Det är viktigt att tänka längre än
ett år.
Ulrika presenterade en struktur för verksamhetsplan utifrån den mall
som gäller för ämnesmiljöer.
En handlingsplan för tre år ska sammanställas. Påtalades att det är
viktigt att skilja på verksamhets- respektive handlingsplan. Den
förstnämnda är till sin natur mera specifik.
Dessutom behandlas under SUD-Rådet uppföljning av 2019 års
aktiviteter, presentation av Socialtjänstutvecklingsfonden samt en
tydlig redovisning av SUD:s ekonomi. Tidigare har exempelvis inte
kostnader för respektive aktivitet redovisats. Det måste göras för att
göra det möjligt att prioritera.
Dagordningen går ut en vecka innan SUD-Rådet inför beslut.

6

Socialtjänstforskningsfond
Beslut ska fattas om en fond ska inrättas och hur mycket av SUD:s
medel som i så fall ska gå till fonden per år.
SUD-AU har fått i uppdrag att utreda detta. Ulrika arbetar med ett
dokument. Skolforskningsfonden har varit en förebild. Ett utgångsläge
måste finnas varifrån förändringar kontinuerligt kan göras. I nuläget
finns medel, ca 1,5 milj.
Centralt är att forsknings- och utvecklingsprojekt sker i samverkan
mellan kommun(er) och forskare. Forskningen ska vara
verksamhetsutvecklande genom att stärka evidensbaserad praktik.
Benämning diskuterades utifrån tydlighet:
Socialtjänstforskningsfonden – Samfinansierad forskning och
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utveckling inom socialtjänstområdet, eventuellt ska också ”och
närliggande hälso- och sjukvård” finnas med i titeln.
Beslut om fördelning av forskningsmedel från fonden föreslås fattas av
en grupp bestående av forskningsledare Anna Ehrenberg, professorn i
socialt arbete, som är under tillsättning, verksamhetsledaren för SUD
Ulrika, två representanter från kommunerna samt om Region Dalarna
väljer att delta, en representant därifrån. Detta diskuteras under SUDRådet.
Vad gäller finansiering diskuterades HDa:s åtaganden. Akademichef
Magnus Jobs ser över dessa i samverkan med Anna Ehrenberg.
Betonades det principiellt viktiga med transparens vad gäller
finansiering av bland annat fonden. När det gäller
Skolforskningsfonden går PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum
Dalarna) in med medel från bland annat uppdragsutbildningar.
Förslaget är att ca 350 000:- ska vara maximal summa att ansöka om
för forskning.
Datum för ansökan om projektmedel föreslås 28 februari men att detta
datum flyttas fram 2020.
Redovisning och spridning av forskningsresultat sker bland annat
under FoU-dagen samt under del av möten i SUD-Rådet.
7

Utbildning under året
Vad önskar kommunerna och vad kan Högskolan ge?
- Introduktionsutbildning barn och unga 200 000:- Introduktionsutbildning missbruk 200 000:- Introduktionsutbildning försörjningsstöd 200 000:- Ledarskapsutbildning, i första hand den poänggivande
kursen som ges på avancerad nivå hösten 2020, men
möjlighet att under året ta fram en riktad ledarskapsutbildning
för socialtjänstområdet motsvarande rektorsutbildning
- MI-kurs 100 000:- varierat medel SUD, kurs HDa
Beställningar på kurser finns fortfarande från den regionala
utvecklingsgruppen för missbruk genom anställd vid HDa. Såväl
Chefsnätverket som HDa får tydliggöra hur rutinen är, att
representanterna i RUG inte har en egen kanal till SUD utan att de ska
lyfta frågorna med sina respektive representanter i SUD i sin
kommun/regionen, som i sin tur gör en prioritering utifrån hela
verksamhetens behov.
Betonades att medlemmarna i SUD måste få valuta för
medlemsavgiften. Det sker genom att planera långsiktigt och samtidigt
ge kurser som efterfrågas. Kommenterades att kommunerna är
beredda att betala för kurser. Det måste framgå att 2020 innebär en
nystart för SUD, att det finns en gemensam plan framåt.
Ulrika redovisar under SUD-Rådet de besök hon har gjort i
kommunerna och vad som då framkommit. Ledarskapsutbildningar är
mycket efterfrågade. En kurs i ledarskap som ingår i
socionomprogrammet (7,5 hp, avancerad nivå, fem veckor) och
kommer att läggas ut och vara sökbar som fristående. Då flera
kommuner framfört önskemål om en ledarskapsutbildning
motsvarande rektorsprogrammet, 30 hp som ges under tre år.
Förslaget blir att HDa i dialog med SUD-AU under 2020 tar fram ett
förslag på upplägg där flera av HDa:s ämnesområden kommer att
inkluderas. Ett samarbete med Högskolan i Gävle och Uppsala
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universitet öppnar för fler kurser på avancerad nivå, som då ges på
kvartsfart. Viktigt är att föra en kontinuerlig dialog med kommunerna
om behov. Inom ämnesgruppen socialt arbete finns kompetens, som
tydligare måste kopplas till socialtjänsten för fortsatt
verksamhetsutveckling.
Sammanfattningsvis konstaterades att ekonomin är god men måste
vara transparent, kurser ska ges, liksom forskningscirklar och
föreläsningar parallellt med att en forskningsfond inrättas. Ny inriktning
i SUD måste kommuniceras ut i verksamheten.
8

Föreläsningar (och workshops) inom socialtjänstområdet.
Detta kan vara ett sätt att involvera fler genom kompetensutveckling.
Föreläsningarna bör kretsa kring verksamhetsutveckling och metod, till
exempel om våld i nära relationer och hedersproblematik. Dessa
tillfällen ska ha flera syften, dels kunskapshöjande i sig, men också för
att fånga upp idéer och behov av ytterligare kompetensutveckling samt
möjliga områden för kommande forskning. Samverkan kan ske i detta
med Länsstyrelsen. Detta ska vara en del av verksamhetsplanen.

9

Ekonomi
Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly presenterade en
sammanställning av ekonomin för året – se ppt.
Vid årets slut beräknas behållningen vara 1,5 miljoner.
Kommundoktoranderna – finansieras delvis av medel från SUD och
detta måste vara transparant.
Mycket av de kurser som getts genom SUD har varit inom
missbruksområdet. Detta beror dels på den tidigare satsning som
gjordes nationellt för att implementera nationella riktlinjer och på att
RUG-missbruk varit mycket aktiva att fortsätta driva dessa frågor.
Målet är att också övriga områden inom socialtjänsten ska bli aktiva
med att lyfta gemensamma utvecklings- och utbildningsfrågor till SUD.
Vidare lyftes kostnaden för UIV upp, 240 000 kr i år, 2019. Några av
Dalarnas kommuner har köpt UIV, ett system för kvalitetsuppföljning,
från företaget Diosentic. Företaget ger utbildning för användarna där
de får kunskaper för att kunna genomföra dialogintervjuer och även
hur man arbetar med att analysera utfallet. Andra kommuner har andra
system för kvalitetsuppföljning där man inte fått extra stöd via SUD.
Förslaget från SUD-AU blir därför att de kommuner som önskar fortsatt
stöd från HDa när det gäller UIV betalar separat för den tiden så att
det inte belastar SUDs gemensamma medel för 2020.
En viktig del av verksamhetsplanen är att etablera transparenta rutiner
för ekonomi med mera, bland annat om hur fonden ska finansieras i
framtiden. Konstaterades att informationen om ekonomin är tydligare
nu än för ett år sedan men att den ska bli ännu tydligare.
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Val av SUD-AU och val av ny valberedning
Pia Blomstedt är valberedning. Hon har förslag till ny ledamot i AU. En
ytterligare ledamot till valberedningen måste utses. Betonades vikten
av kontinuitet i AU och Råd trots personalförändringar. Region Dalarna
önskar utse sin representant – vilket i praktiken gäller även
kommunerna. Borlänge och Falun har ett stort ansvar. De båda
närvarande representanterna för Avesta och Orsa förklarade sig villiga
att sitta kvar i AU.
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Sammanfattning av SUD-internatet
Ulrika reviderar och spetsar till de anteckningar som Satu har gjort. De
skickas ut inför SUD-Rådet den 15 november.

12

VFU
Diskuterades hur en långsiktigt hållbar organisation för VFU kan
skapas men hänvisning till diskussionen under internatet.
En ökning av platser i socionomprogrammet och färre avhopp från
utbildningen har gjort att VFU-platser saknas under kommande
vårtermin.
Framfördes att man vid HDa måste jobba internt med denna fråga, till
exempel genom att involvera flera nivåer. Kommunerna har svårt att
med kort varsel ordna VFU-platser. Under SUD-Rådet föreslås att en
arbetsgrupp bildas med uppdraget att utreda detta på kort och lång
sikt. Diskuterades en modell med peer learning, då en mera erfaren
student deltar i handledningen. Vidare berördes uppdraget att utbilda
som en del av yrkesidentiteten. Avtalet kan behöva revideras. Ulrika
och VFU-ansvarig formulerar ett uppdrag för arbetsgruppen.

13

Socionomprogrammet och avancerade kurser som kommer att
ges
Detta blir en informationspunkt under SUD-Rådet.

14

Mötesdatum SUD-AU och SUD-Råd
SUD-AU träffas vid två tillfällen per termin och SUD-Rådet vid ett
tillfälle. Möjlighet finns att samordna med möten i
Förvaltningschefsnätverket: 7/2, 6/3, 3/4, 8/5, 16/6, 28/8, 25/9, 23/10,
23/11, 18/12. Tid skulle kunna vara 13-16 alt starta med gemensam
lunch strax efter 12. Plats för möten kan vara på HDa eller Region
Dalarnas kontor på Myntgatan. Ulrika träffar Tanja Mårtensson,
Region Dalarna för fortsatt diskussion och planering.
Ulrika gör ett förslag inför SUD-Rådets möte.

15

Dagordning för SUD-rådet 2019-11-15
Se ovan.

16

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

17

Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är SUD-Rådet den 15 november. Då fattas beslut om
möten under 2020.
Mötet avslutades.
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