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ARBETSUTSKOTT FÖR SOCIALTJÄNSTENS 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU) 
2020-10-02            Falun 
 
 
 
Plats 
Digitalt möte via Zoom 
 
Tid 
13:00 – 16:00 
 
Deltagare 
Therese Nilsson, Verksamhetsledare, Högskolan Dalarna - SUD 
Linus Johansson, Projektsamordnare Högskolan Dalarna - SUD 
Lars Walter, Ordförande, Borlänge kommun 
Jesper Karlsson, vice Ordförande, Orsa kommun 
Carina Johansson, Avesta kommun 
Thomas Strandberg, Högskolan Dalarna 
Joakim Larsson Von Garaguly, Högskolan Dalarna 
Maria Jansdotter Samuelsson, Högskolan Dalarna 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna 
 
 

SUD-AU PROTOKOLL 
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DAGORDNING SUD-AU 
 

02 OKTOBER 2020 
 

1  Mötets öppnande 
  Lars Walter, Ordförande 
  Ordförande Lars Walter förklarar mötet öppnat. 
   
2  Val av mötessekreterare 
  Ordförande 
  Linus Johansson väljs till mötessekreterare 
   
3  Godkännande av dagordningen 
  Ordförande 
  Dagordningen godkänns 
   
4  Minnesanteckningar, föregående möte 
  Ordförande 
  Protokoll från SUD-AU 2020-08-28 godkänns och läggs till 

handlingarna. Kopia av protokollet går att finna på SUDs hemsida. 
   
5  Socialtjänstforskningsfonden – inkomna ansökningar 
  Verksamhetsledare  
  Totalt 4 ansökningar har lämnats in till Socialtjänstforskningsfonden 

(Se bilaga). 
 
De fyra ansökningarna som inkommit till Socialtjänstforskningsfonden 
presenteras av verksamhetsledare Therese Nilsson.  
 
Frågan om jäv lyfts av Carina Johansson. Jäv kan komma att bli en 
aktuell fråga om en representant i beredningsgruppen får i uppgift att 
bedöma ett forskningsprojekt som genomförs i en kommun som 
representanten är yrkesverksam i.  
 
Lars Walter berättar att frågan om jäv även har varit aktuell för PUD 
forskningsfond (Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna). Lars 
föreslår att representanten, i sådana fall där jäv kan uppstå, ska avstå 
från att rösta. 
 
Riktlinjerna för jäv kommer att tydliggöras skriftligt inför nästkommande 
ansökningsperiod för Socialtjänstforskningsfonden. 
 
Samtliga representanter ansvarar tills vidare gemensamt för att 
bedömningen sker på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

   
6  Utvecklingsarbete Ledarskapsutbildning 
  Verksamhetsledare 
   

Representanter i arbetsutskottet överenskommer om alternativ 1 är det 
som kommer att fokuseras på under det fortsatta utvecklingsarbetet 
med ledarskapsutbildning. 
 
Arbetet med nominering av representanter för utvecklingsarbetet av 
ledarskapsutbildningen fortgår,  
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7  Region Dalarna 
  Tanja Mårtensson 
  En workshop mellan RSS och SUD planeras. Syftet med denna är ett 

tydliggörande av roller och uppdrag mellan SUD och RSS för att 
förebygga parallella processer, och att identifiera potentiella 
samverkansytor.  
 
Tanja Mårtensson framför att det kan vara svårt för henne att 
representera hela Region Dalarna inom SUD, och även att bedöma 
inkomna ansökningar till socialtjänstforskningsfonden.  
 
Tanja berättar att hon har lyft frågan internt, och att nya representanter 
från Region Dalarna och RSS därmed kommer att utses.  

   
 

8  Internat, hösten 2020, 15-16 oktober.  
  Verksamhetsledare 
  Verksamhetsledare Therese Nilsson informerar om det kommande 

SUD-internatets form och innehåll. Internatet kommer att anordnas 
digitalt, och inbjudningar har skickats via e-post till SUD-rådets 
medlemmar.   

   
9  Verksamhetsberättelse 2020 
  Verksamhetsledare 
  Therese Nilsson föreslår att SUDs verksamhetsberättelse för 2020 ska 

presenteras i samband med det första SUD-AU under 2021.  
 
Beslut görs att återrapporteringen av 2020 års verksamhetsarbete 
flyttas från SUD-rådet 6/11, till att ske i samband med det första AU-
mötet under år 2021.   

   
10  Planeringsfrågor 
  Verksamhetsledare 
  Therese Nilsson och Tanja Mårtensson överenskommer om att SUDs 

och RSS mötestider för chefsnätverket bör tidsmässigt anpassas efter 
varandra.  
 
Tanja kommer att återkoppla till Therese angående planerade möten 
för socialchefsnätverket, och en planering för SUDs mötestider under 
2021 kommer att göras och presenteras i samband med 
nästkommande SUD-AU.  

   
11  Övriga frågor 
   
  Inga övriga frågor lyfts.  
   
12  Nästa möte, och mötets avslutande 
  Ordförande Lars Walter 
  Kommande möten är SUDs internat 15-16 oktober, SUD-AU 23 

oktober, samt SUD-råd 6 november. 
   
13  Bilaga: Presentation Socialtjänstforskningsfond, 

Ledarskapsutbildning. 
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