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ARBETSUTSKOTTET FÖR SOCIALTJÄNSTENS 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU) 
 
Datum och tid: 2020-04-03 kl. 13.00-14.30.         
 
Plats: Zoom. 
 
Deltagare: Maria Jansdotter Samuelsson, HDa, Carina Johansson, Avesta,  
Jesper Karlsson, Orsa, Ylva Renström, Falun, Agnetha Runberg, Malung-Sälen,  
Thomas Strandberg, HDa, Satu Sundström, HDa (sekreterare),   
Lars Walter, Borlänge (ordförande). 
 

SUD-AU 
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MÖTESANTECKNINGAR 
2020-04-03 

 
1  Mötets öppnande  

  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och öppnade mötet. 

En kort presentationsrunda genomfördes. Särskilt hälsades den nytillträdde pro-
fessorn i socialt arbete vid Högskolan Dalarna (HDa) Thomas Strandberg välkom-
men.  

Mötet genomfördes via Zoom på grund av coronapandemin. Även SUD-Rådet 
den 8 maj sker via Zoom. 

   

2  Val av mötessekreterare 
  Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 
   
3  Dagordningen 
  Dagordningen godkändes.  
   
4  Föregående mötes anteckningar 
  Anteckningarna från mötet den 31 januari kommenterades kort, lades till hand-

lingarna och läggs på SUD:s hemsida.  
   
5  Socialtjänstforskningsfonden 
  Ordförande föredrog punkten och diskussion fördes.  

I beredningsgruppen ingår från HDa Anna Ehrenberg, Maria Jansdotter Samuels-
son och Thomas Strandberg samt Jonas Hampus, Falun, Eva Hämberg, Borlänge 
och Tanja Mårtensson, Region Dalarna.  
Beslutades att Thomas Strandberg är sammankallande för beredningsgruppen 
tills tjänsten som verksamhetsledare för SUD är tillsatt.  
Enligt tidsplanen ska forskningsansökningar vara beredningsgruppen tillhanda 
senast den 30 september. Beslut utifrån utarbetade kriterier bör ha fattats den 23 
oktober.  
Information om fonden har gått ut men en mer massiv marknadsföring skulle ha 
skett under FoU-marknaden den 3 juni. Den är inte genomförbar fysiskt under 
rådande omständigheter. Ämnesgruppen socialt arbete diskuterar möjligheten att 
genomföra marknaden digitalt under ämnesmöte den 7 april.  
Kortare presentationer av fem pågående projekt i samverkan mellan HDa och 
kommuner presenteras under SUD-Rådet den 8 maj. Då fler än ledamöterna i 
SUD-Rådet bör nås av information om fonden och de möjligheter till utveckling 
den ger öppnas denna punkt upp för ytterligare deltagare varför det är viktigt hur 
den organiseras i Zoom.  
Diskuterades hur fonden ska kunna komma till nytta på bästa sätt för så många 
som möjligt. Ett första insats skulle kunna vara att ge en överblick av och under-
söka förutsättningarna för forskning inom de mest angelägna områdena. Thomas 
tittar närmare på Ulrikas inventering från de kommunbesök hon gjorde för att där 
hitta underlag. 
Betonades att jämfört med för bara några år sedan är samverkan mellan kommu-
nerna och Region Dalarna mera vanligt förekommande idag och att implemente-
ringen därmed engagerar fler.  

   
6  VFU 
  Ordförande betonade att fungerande VFU är ett ömsesidigt intresse och ansvar 

och att SUD är ett samverkansorgan. Ensidig viktig information om gemensamma 
frågor, exempelvis om VFU, måste förankras innan den går ut. Detta gäller gene-
rellt.  
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Maria föredrog punkten och diskussion fördes. 
Regeringen har aviserat fler platser på lärosätena i bristyrken inom skola, vård 
och omsorg. Detta kommer som det ser ut nu att fungera på personalsidan vad 
gäller socionomprogrammet vid HDa. Viktiga faktorer är dessutom studentun-
derlaget, både kvantitativt och kvalitativt, hur VFU kan lösas och arbetsmark-
naden, även nationellt. När det gäller VFU finns idé om att den görs i par, vilket 
har visat sig fungera väl där man har använt sig av den modellen. Behovet av 
socionomer är mycket stort i kommunerna men kan komma att mattas på 15 års 
sikt. Dock är omsättningen alldeles för hög. Akademin Utbildning, hälsa och sam-
hälle har bett UFK (Utbildnings- och forskningskansliet) undersöka möjligheterna 
att ge socionomprogrammet i en arbetsintegrerad variant. Här är samverkan med 
involverade kommuner av central betydelse. Den här typen av utbildning kan bidra 
till minskad omsättning av personal. Dock är det inte fråga om någon massutbild-
ning. Thomas följer utvecklingen  av detta.   
Maria rapporterade att möte hölls angående VFU den 13 mars. Deltagare var Ma-
ria Fernström (VFU-samordnare), Eva Randell (programansvarig), Annika Lind-
gren (facklig företrädare), Lars, Jesper, Roger Torlamb, Mora, Joacim  och Maria. 
Analys presenteras i augusti. Nästa möte blir den 5 maj. 

   
7  Personalsituation socialt arbete och SUD 
  Maria föredrog punkten.  

I dagsläget är personalsituationen i socialt arbete god då Thomas som professor 
har tillträtt och dessutom Susanne Gustafsson som lektor. Ytterligare två lektorat 
ska tillsättas. 
13 personer sökte tjänsten som verksamhetsledare för SUD varav fem valdes ut. 
Två av dessa kvarstår. Lars ska träffa dem innan beslut. 14 personer sökte tjäns-
ten som samordnare varav tre valdes ut. Förhoppningen är att båda tjänsterna är 
tillsatta och att personerna är på plats innan sommaren. 

   
8  FoU-marknaden 3 juni 
  Se 5. Beslut fattas under ämnesmöte den 7 april.  
   
9  Verksamhetsplan 2020 och 2021 
  Ordförande föredrog punkten. 

Verksamhetsplanen (VP) 2020 är avsiktligt luftig. En viktig faktor är tillgängliga 

personalresurser vid HDa, för att bland annat avsluta uppdrag. I VP 2021 ska 

strategin lyftas fram tydligare. Kopplingen mellan socialt arbete vid HDa och SUD 

måste stärkas. VP 2021 blir ett uppdrag för verksamhetsledaren. Beslut fattas un-

der SUD-Rådet den 6 november.  

   

10  Möten hösten 2020 

  Ytterligare ett möte i SUD-AU sätts in den 2 oktober. Thomas är eventuellt på 
konferens på annan ort under SUD-Rådet den 6 november men deltar då via 
Zoom. Satu ser över och kompletterar uppgifterna i Outlook-kalendern.  

   
11  Internat hösten 2020 den 15-16 oktober 

  Beslutades att inbjudan till internatet går ut brett, till SUD-Rådets ledamöter och 
ytterligare i sammanhanget relevanta och intresserade personer. Under SUD-Rå-
det den 8 maj beslutas om tider för internatet.  

   
12  Övriga frågor 

  Inga övriga frågor hade anmälts. 

 

13  Nästa möte och mötets avslutande 

Nästa möte är SUD-Rådet den 8 maj via Zoom.  

Ordförande avslutade mötet. 

  


