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SUD-AU

ARBETSUTSKOTTET FÖR SOCIALTJÄNSTENS
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU)
Datum och tid: 2020-01-31 kl. 13.00-15.30.
Plats: Högskolan Dalarna, Falun, lokal Selma.
Deltagare: Anna Ehrenberg, HDa, Maria Jansdotter Samuelsson, HDa,
Carina Johansson, Avesta, Jesper Karlsson, Orsa, Joacim Larsson von Garaguly, HDa,
Ylva Renström, Falun, Agnetha Runberg, Malung-Sälen,
Satu Sundström, HDa (sekreterare), Lars Walter, Borlänge (ordförande).

Socialtjänstens
Utvecklingscentrum
Dalarna

2

MÖTESANTECKNINGAR
2020-01-31
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Mötets öppnande
SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och öppnade mötet.
En kort presentationsrunda genomfördes.
Professorn i omvårdnad och forskningsledare för forskningsprofilen Hälsa och välfärd Anna Ehrenberg ersatte Thomas Strandberg, nytillträdd professor i socialt
arbete, som inte hade möjlighet att delta i mötet. Anna kommer att finnas med i
beredningsgruppen angående Socialtjänstforskningsfond.
Maria Jansdotter Samuelsson är ny akademichef för Akademin Utbildning, hälsa
och samhälle. Hon kommer närmast från Karlstads universitet där hon har varit
chef för lärarutbildningens kansli.
Agnetha Runberg, socialchef i Malung-Sälens kommun, är nytillträdd ledamot i
SUD-AU.
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Val av mötessekreterare
Satu Sundström valdes till mötessekreterare.
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Dagordningen
Några övriga frågor anmäldes – se 11. nedan.
Med dessa tillägg godkändes dagordningen.
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Rekryteringar SUD
Ordförande, avdelningschef och akademichef föredrog angående rekryteringar till
SUD.
Lars Walter och Jesper Karlsson fick i samband med SUD-Rådet 2019-11-15 uppdraget att uppvakta rektor vid HDa, bland annat med anledning av att verksamhetsledaren hade beslutat att sluta sin anställning efter ett halvår på tjänsten. Viktiga frågor i sammanhanget är hur tjänsten som verksamhetsledare/motsvarande
ska utformas till omfattning och innehåll, vilka ekonomiska resurser respektive
part i samverkansorganisationen SUD går in med och utväxling utifrån det. Det
ligger nära till hands att se till PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna),
som har fått utvecklas över tid och som, särskilt via uppdragsutbildningar initierade av Skolverket, har haft en annan ekonomisk plattform. Samtalet med rektor
utföll positivt. Två tjänster kommer att utlysas, en på 100% som verksamhetsledare och en tjänst som projektsamordnare, också den på 100%. Det är en utökning med 1,5 tjänster. Tanken är att SUD står för den förstnämnda tjänsten och
HDa för den andra. Dock är det inte helt klart ännu hur denna fördelning kommer
ske. Detta gör att tjänsten som verksamhetsledare blir mera attraktiv och det blir
tydligt att en satsning görs.
Två annonser är utarbetade och klara för tryck. Avdelningschef Joacim Larsson
von Garaguly underströk att alla parter måste hjälpas åt med att rikta utlysningarna mot relevanta fora. Kanalerna är inte desamma som när det gäller akademiska tjänster. Man kan gärna använda sociala medier, rikta sig mot fackliga och
andra föreningar och också gå utanför SUD-regionen, till exempel mot Gävle,
Uppsala, Stockholm och Mälardalen. Joacim går ut med information till SUD-Rådet och har bett HR-avdelningen vid HDa utarbeta en strategi. Han har också
förankrat internt inom ämnet socialt arbete inklusive den nytillträdde professorn.
Denne, Maria och Joacim och någon från kommunsidan förankrar externt. Diskuterades situationen i nuläget och verksamhetsledarens uppgifter och konstaterades att kommunbesök får vänta tills tjänsten är tillsatt till förmån för att bland annat
sjösätta Socialtjänstforskningsfonden och tillsätta de två tjänsterna under våren.

Socialtjänstens
Utvecklingscentrum
Dalarna

3
Joacim informerade slutligen om att kontrollen över SUD:s ekonomi nu är god.
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Verksamhetsplan 2020
Ordförande kommenterade verksamhetsplanen (VP) 2020. Den behöver vidareutvecklas av den nya verksamhetsledaren och projektsamordnaren under ht 20
inför VP 21. VP ska givetvis gagna all parter. Det som ska utföras fångas upp i
kommunerna och skrivs in i VP. Utbildningar och eventuella åtgärder som inte har
fullföljts på grund av underbemanning vid HDa, måste slutföras. Dessa, bland annat ledarskapsutbildning, är på gång. Kommenterades att SUD-medlemmarna vill
ha mer verksamhet för pengarna. En positiv faktor är de medel som finns.
SUD:s ekonomi ska i fortsättningen vara en egen punkt i dagordningen.
Joacim redogjorde för SUD:s ekonomi i dagsläget.
4,3 milj. finns i kassan.
Medel, som täcker för kommundoktoranderna 2020, är avsatta.
Lönekostnad för de två ovan nämnda tjänsterna beräknas till 1,2 milj.
Uppdrag enligt VP 1 milj.
Under hösten tillförs nya medel via medlemsavgifterna.
Det betyder att ca. 2 milj. finns tillgängliga, varav 1,5 milj. eventuellt tillförs den
planerade Socialtjänstutvecklingsfonden.
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Rapport kompetensinventering och kommunbesök
Ordförande föredrog angående Rapport av uppdrag att se över kompetensförsörjningen gällande socionomer och arbetsterapeuter i Dalarnas kommuner samt
medlemskommunernas förväntningar på Socialtjänstens utvecklingscentrum i Dalarna (SUD), sammanställd av Ulrika Gustafsson Lindberg, som hade skickats ut
till ledamöterna i SUD-AU. Ulrika föredrog en delrapport under SUD-Rådet 201911-15. Rapporten är värdefull men man måste borra djupare angående inventering under de närmaste fem åren.
En diskussion följde om olika sorters behov, till exempel sett bakåt i tiden, och
skiftande sätt att agera där nyutbildade socionomers och sjuksköterskors kompetens då de kommer ut i arbetslivet är en faktor. Hur man ser på VFU måste förändras; mer evidensbaserad praktik är nödvändig, sett till vad som möter de nyutbildade.
Rapporten skickas ut till SUD-Rådet och läggs till handlingarna. Arbetet med kommunbesök fortsätter när ny verksamhetsledare har tillträtt.
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Socialtjänstforskningsfond
Ordförande föredrog angående Socialtjänstforskningsfond. Målsättningen är att
komma igång med fonden åtminstone något trots att en verksamhetsledare inte
är på plats.
Diskuterades utifrån utsända dokument sista ansökningsdatum för projektmedel,
som är satt till 28 februari, vilket inte synkroniserar med fördelning av interna forskningsmedel och verksamhetsplanering. Detta datum gäller även Skolforskningsfonden vid PUD. Joacim kontaktar Bengt Ericsson angående detta. För 2020 bör
en pragmatisk tidsplan gälla.
Beslutades att Joacim och Maria ges mandat att ändra datum för sista ansökningsdag för projektmedel under 2020.
I beredningsgruppen ingår forskningsledaren för forskningsprofilen Hälsa och välfärd, professorn i socialt arbete, två personer med vetenskaplig kompetens som
representerar regionens socialtjänsthuvudmän, en representant för Region Dalarna samt den kommande verksamhetsledaren. Joacim och Maria utreder vem
som ersätter tills hen är på plats.
Diskuterades vidare implementering av fonden och möjligheten att göra det med
besök i kommunerna eller möte vid HDa då det är angeläget att få med alla SUDkommuner. Konstaterades att kontakter finns, som måste utvecklas. Anna, Joacim och Maria går vidare med detta genom kontakt med Thomas Strandberg.
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Vad gäller fortsatt finansiering av fonden finns inte något beslut. Det blir en uppgift
för den kommande verksamhetsledaren.
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Val av vice ordförande 2020
Elisabeth Hekkala har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i SUD.
Jesper Karlsson, verksamhetschef Omsorg i Orsa, valdes till vice ordförande i
första hand under 2020.
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Personalsituation och rekrytering i socialt arbete
Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly rapporterade att personalsituationen vid socialt arbete nu är betydligt ljusare än tidigare. Professor Thomas
Strandberg tillträdde den från 7 januari vilket på alla sätt är positivt för ämnet.
Susanne Gustafsson tillträder som lektor i februari.
En tjänst som biträdande lektor med 50% forskning är utlyst och ytterligare ett
lektorat kommer att lysas ut.
Fortfarande får man lita till adjunkter och vikarier i arbetsgruppen, vilka har ställt
sig mycket lojala i den situation som är.
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Internat hösten 2020
Under SUD-Rådet 2019-11-15 framfördes önskemål om internat ht 20. Föreslogs
lunch till lunch 15-16 oktober 20. Joacim går ut med datumen till SUD-Rådet.
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Övriga frågor
Diskuterades representation i forskningscentren KIPS och ReCall vid HDa. Carina
Johansson, chef för Omsorgsförvaltningen i Avesta, representerar Förvaltningschefsnätverket. I centren behandlas områden, exempelvis forskning om äldre och
åldrande (ReCall), som är av intresse också för SUD-kommunerna att ta del av.
Anna Ehrenberg, forskningsledare, informerade om att de fyra forskningscentren
(RePS och RICH förutom de nämnda), som är olika utformade och fungerar på
lite skiftande sätt, är öppna för intresserade. Ibland bjuder man in riktat. Information finns på externa webben. Det skulle inte fungera optimalt med särskilda representanter för kommunerna. Centren ska fungera som stöd till den interna forskningen. En målsättning är att hitta projekt att driva tillsammans med kommunerna.
Diskuterades vidare hur information kan spridas förutom via Högskolans hemsida,
exempelvis som en regelbunden punkt på dagordningen under SUD-möten, presentationer under SUD-Råd, FoU-marknaden. Anna tar upp frågan med Thomas
Strandberg och återkommer.
En arbetsgrupp angående VFU tillsattes under SUD-Rådet 2019-11-15. Ett möte
är planerat den 13 mars. Joacim undersöker om det går att tidigarelägga detta
möte eftersom väl fungerande VFU är en prioriterad fråga.
Då examensarbetena i socionomprogrammet, efter revidering av utbildningsplanen kommer att examineras under vårterminen, kommer FoU-marknaden som
hittills har förlagts till januari, sannolikt att förskjutas till våren. Joacim undersöker
detta och också från vilken tidpunkt detta gäller.
Förslag framfördes om högre mötesfrekvens; tre SUD-AU och två SUD-Råd per
termin, i så fall från och med ht 20. Lars och Joacim sammanställer ett förslag till
SUD-AU den 3 april.
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Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är SUD-AU den 3 april. Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

