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ARBETSUTSKOTT FÖR SOCIALTJÄNSTENS 
UTVECKLINGSCENTRUM DALARNA (SUD-AU) 
 
  Tid: 2020-08-28 kl. 13.00 – 15.30.      
  Plats: Zoom. 

Deltagare: Maria Jansdotter Samuelsson, HDa, Carina Johansson, Avesta,  
Jesper Karlsson, Orsa, Joacim Larsson von Garaguly, HDa, Therese Nilsson, HDa,  
Ylva Renström, Falun, Thomas Strandberg, HDa, Satu Sundström, HDa (sekreterare),  
Lars Walter, Borlänge (ordförande). 
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Mötesanteckningar 
2020-08-28 

 

1  Mötets öppnande 
  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och öpp-

nade mötet. 

   
2  Val av mötessekreterare 
  Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 
   
3  Godkännande av dagordningen 
  Några övriga frågor anmäldes: kontakt med valberedningen och 

datum för möten under 2021 – se 12. nedan 
Med dessa tillägg godkändes dagordningen. 

   
4  Protokoll föregående möte 
  Protokollet från SUD-Rådet 2020-05-08 godkändes och lades till 

handlingarna. Det finns på SUD:s hemsida. 

   
5  Personalsituation i socialt arbete och SUD 
  Lars Walter hälsade Therese Nilsson varmt välkommen som ny 

verksamhetsledare för SUD. Joacim Larsson von Garaguly 
informerade om att Linus Johansson har anställts som 
projektsamordnare och tillträder den 1 september. Detta får ses 
som en tydlig satsning vid Högskolan Dalarna (HDa) på SUD:s 
verksamhet.  
 
Joacim informerade vidare om en positiv utveckling vad gäller 
personalsituationen i ämnet socialt arbete. Professor Thomas 
Strandberg har beviljats 5 922 000 kronor från tillämpad 
välfärdsforskning för projektet "Utvärdering av metod för 
föräldraskapsstöd i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårig-
heter där det finns risk för försummelse”. I projektet kommer en 
doktorand att anställas. Ytterligare förstärkning sker med fler 
lektorer och en biträdande lektor.  

   
6  Dialog inom SUD 
  Therese föredrog angående besök i verksamheten hos SUDs 

medlemmar. Dialog kommer att föras med samtliga medlemmar. 
Avsikten är att fortsätta på den inslagna linjen men att bredda 
dialogen genom att träffa fler än medlemmarna i SUD-Rådet 
och engagera fler från HDa. Tidigare verksamhetsledarens 
kommunbesök ligger till grund för fortsatt dialog.  
 
Diskussion fördes kring andra kommunikationsvägar än 
verksamhetsbesöken. Behovet av att se över hemsidan och 
sammanställa lättillgänglig information till medlemmarna lyftes. 
AU var positiv till regelbundna nyhetsbrev. När det gäller HDa är 
det viktigt att engagera personal i ämnesgruppen socialt arbete. 
Kommenterades SUD:s komplexa uppdrag, som omfattar bland 
annat kompetensutveckling, praktiknära forskning, spridning av 
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information och VFU. Olika aktörer är involverade, 
gemensamma arenor måste finnas såsom den årliga FoU-
marknaden vilken bör utvecklas ytterligare.   

   
7  Socialtjänstforskningsfonden 
  Therese och Thomas föredrog angående den nyinrättade Soci-

altjänstforskningsfonden - Samfinansierad forskning och ut-
veckling inom socialtjänstområdet.  Den 30 september är sista 
ansökningsdag, denna första omgång för både planerings- och 
forskningsmedel. Under SUD-AU den 2 oktober informeras om 
inkomna ansökningar. Beredningsgruppen lämnar förslag till 
beslut inför beslut i SUD AU 23/10.  
 
Viktiga principer är att forskningen ska vara praktiknära, ske i 
samverkan med en eller flera kommuner inom SUD och spridas 
för gemensam kunskapsutveckling. Information om ansökan 
från fonden har gått ut via SUD-Rådets möte den 8 maj, FoU-
marknaden den 3 juni och via mejl med tydlig information som 
Joacim skickade ut under våren till alla SUD-medlemmar med 
uppmaning att sprida vidare i verksamheterna.  
 
Beredningsgruppen består av professorerna Anna Ehrenberg 
(omvårdnad) och Thomas Sandberg (socialt arbete), 
verksamhetsledare Therese Nilsson, Tanja Mårtensson, Region 
Dalarna samt Jonas Hampus Falu kommun och Eva Hämberg 
Borlänge kommun. 

   
8  VFU arbetsgrupp  

  - Arbetsgruppens fortsatta arbete 
- Arbetsintegrerad socionomutbildning 

  Therese föredrog angående VFU arbetsgrupp. Therese är 
sammankallande i arbetsgruppen, som har uppdraget att stärka 
en långsiktigt hållbar VFU-organisation och som träffades två 
gånger våren 2020. Tidigare verksamhetsledare har 
sammanställt en rapport som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet där viktiga frågor är hur fler studenter ska kunna tas 
emot och VFU-upplägget i stort. Betonades ömsesidigheten, 
men att kommunerna har olika förutsättningar att ta emot 
studenter, bland annat beroende på storlek och hur viktigt det är 
att få studenter till regionen, som helst stannar kvar efter 
studierna. Arbetsgruppen fortsätter att titta på vad som fungerar 
och vad som behöver följas upp, bland annat genom att titta på 
goda exempel i övriga landet. Återkoppling av arbetet i gruppen 
sker till SUD-Rådet den 6 november. 
 
När det gäller Arbetsintegrerad socionomutbildning enligt modell 
från lärarutbildningarna ligger uppdraget att utreda 
förutsättningarna för detta hos UFK (Utbildnings- och 
forskningskansliet) vid HDa.  

   
9  Internat hösten 2020, 15–16 oktober 
  Det planerade internatet torsdagen den 15 - fredagen den 16 

oktober, lunch till lunch, diskuterades vad gäller form, innehåll 
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och deltagare. 
 
Beslut: Internatet genomförs via Zoom. Möjlighet ska finnas att 
gå in i mötet på enstaka punkter. Fokus kommer att vara 
verksamhetsplanen 2021 på både strategisk och konkret nivå. 
Inbjudan görs brett. Therese gör en planering. 

   
10  Uppföljning verksamhetsplan 2020 
  Verksamhetsledare och avdelningschef föredrog ärendet. Upp-

följning av verksamhetsplanen görs kontinuerligt i samband med 
möten i SUD. Aktuella konkreta och strategiska insatser: 

 

sud-au 20200828.pdf

 
 
I verksamhetsplanen för 2020 ingår ett utvecklingsarbete om att 
ta fram en ledarskapsutbildning inom socialtjänstområdet på 30 
hp under 3 år, motsvarande Rektorsprogrammet inom 
skolområdet. Kommenterades att detta är önskvärt då det blir 
allt svårare att rekrytera chefer bland socionomer. Detta dels på 
grund av att ledarskapsutbildning inte finns i nuvarande 
socionomutbildning och att tidigare karriärvägar inte existerar 
längre. AU är överens om att dialog inom SUD behöver ske som 
en del av utvecklingsarbetet och medlemmarna kommer att 
föreslå representanter till nästa AU. Kommenteras att ledarskap 
handlar om professionsutveckling och att fackliga 
representanter bör komma in tidigt. Det är viktigt att både större 
och mindre kommuner representeras. Från HDa deltar 
representant(er) från Socialt arbete. Therese rapporterar under 
nästa SUD-AU den 2 oktober. 
 
Diskuterades hur arbetsgrupper inom SUD ska bildas generellt. 
Initiativ/förslag till deltagare kan både komma från 
verksamhetsledare genom direktkontakt med medlemmar eller 
att medlemmar nominera personer till SUD-AU.  

   
11  Verksamhetsplan 2021 
  Therese föredrog frågan.  

Verksamhetsplanen 2021 kommer att diskuteras under interna-
tet den 15-16 oktober.   
 
Kommenterades att dialog om eventuella utbildningsinsatser vt 
2021 behöver ske så snart som möjligt om sådana ska hinna 
planeras. Påmindes om att SUD:s inriktning har justerats något 
till att inte fokusera på köp och sälj av kurser gentemot verksam-
heten. MI-kurser (Motiverande samtal) alltid är efterfrågade och 
diskuterades om de ska finnas inom denna ram. Lyftes att 
frågan om hur SUD ska arbeta strategiskt med 
kompetensutveckling bör hanteras innan konkret innehåll 
diskuteras. När det gäller hur kompetensutveckling i 
fortsättningen ska hanteras kan inspiration hämtas från PUD 
(Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna) vid HDa. 
Diskuterades vidare verksamhetsplan för 1,5 år för att få ett 
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längre perspektiv. 

   
12  Övriga frågor 
  Valberedningen kontaktas om att ledamöter till SUD-AU ska 

väljas, inklusive ordförande och vice ordförande. Ylva Renström, 
Falu kommun, informerade om sin förestående pensionsavgång 
och Anna Andersson, Borlänge kommun, går vidare till andra 
arbetsuppgifter. Therese tar kontakt med valberedningen Malin 
Lindén Ohlsson, malin.linden.ohlsson@gagnef.se och Pia 
Blomstedt, pia.blomstedt@mora.se.  
 
Förslag på datum för tre möten per termin i SUD-AU och ett 
möte per termin i SUD-Rådet 2021 och internat i oktober bör 
planeras och gå ut så snart som möjligt inför definitivt beslut 
under nästa SUD-Råd den 6 november. Anpassning till Chefs-
nätverkets möten är önskvärd. Therese kontaktar Tanja Mår-
tensson, Region Dalarna, om lämpliga datum. 

   
13  Nästa möte och mötets avslutande 
  Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa möte blir 

SUD-AU den 2 oktober kl. 13.00 – 16.00 i Zoom.  
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