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Protokoll 

 

Mötesdatum: 2022-09-16 

Plats: Zoom 

Närvarande: Elin Johansson, HDa                                                          

Inga-Lill Frank, Säters kommun                                       

Jonas Hampus, Falu kommun                                          

Joacim Larsson von Garaguly, HDa                                

Jesper Karlsson, Orsa kommun                                       

Minna Juntunen, Region Dalarna                                        

Pernilla Söderlund, Borlänge kommun                                     

Tanja Mårtensson, Region Dalarna,                               

Thomas Strandberg, HDa                                                                                                                 

Amanda Frank, HDa                                                         

 

Frånvarande: Carina Johansson, Avesta Kommun                                   

Anna Ståhlkloo, Mora kommun 

Övriga: Ulf Kassfeldt, HDa, Caroline Mörk, RSS 

1 Mötets öppnande 

Jesper Karlsson, vice ordförande för SUD, hälsade välkommen och öppnade mötet. Jesper valdes till 

mötesordförande då SUDs ordförande Carina Johansson hade förhinder. 

2 Val av mötessekreterare 

Amanda Frank valdes till mötessekreterare. 

3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4 Protokoll föregående möte 

Protokollet från föregående möte 2022-04-08 godkändes och lades till handlingarna. 

5 SUD-internat 6–7 oktober 2022 

Föredragande: Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD. 
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Elin informerade om program och deltagarlista till SUD-internatet. Ca 34 personer har anmält sig. 

Dag 1 kommer inledningsvis handla om SUDs uppdrag och läge. Lena Dahlberg kommer att hålla i 

information om evidensbaserad praktik. Ulf Kassfeldt, Sheila Jones och Magnus Nordahl ska 

presentera ett projekt om ungdomar i missbruk. Gruppdiskussioner om framtidens socialtjänst kommer 

att äga rum.  

Dag 2 inleder Thomas Strandberg om praktiknära forskning. Utifrån dag 1 ska man se över var 

kunskapsluckor finns och vad man behöver forska vidare om.  

6 Mål-dialog SUD, VP 

Föredragande: Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef och Elin Johansson, 

verksamhetsutvecklare SUD   

Joacim informerade att Region Dalarna ska omförhandla alla avtal med HDa. Ett ramavtal ska sättas 

rörande allt samarbete. Ett första möte med regionen har ägt rum där regionens och SUDs samverkan 

diskuterades. Regionen efterlyser en måldialog för att utröna vad målet är med att regionen medverkar 

i SUD. Joacim föreslog att mindre arbetsgrupper tillsätts för att arbeta med hur syftet och målbilden 

ska förtydligas framöver. Inget nytt avtal ska skrivas nu, men när tydligare mål finns skrivs avtalet om. 

Då beslutas även om medlemsavgiften för regionen.  

Det kommenterades att regionen är positiva kring samarbetet men efterlyser tydlighet.  

Jämförelser gjordes med bildandet av samarbetsarenor i Region Gävleborg, men för Dalarnas del 

handlar det mer om att utveckla befintliga arenor.  

Frågor ställdes om när ramavtalet ska vara färdigställt och när arbetsgruppen ska tillsättas.  

Beslut: Då ingen tidsplan för ramavtalet är satt och då internatet äger rum inom kort beslutades att 

fortsätta diskussionen om arbetsgrupper och måldialog under internatet.   

7 Uppdragsutbildning, samsjuklighet 

Föredragande: Ulf Kassfeldt, adjunkt HDa/verksamhetsutvecklare SUD och Caroline Mörk, 

utvecklingsledare RSS. 

Caroline föredrog att det finns ett stort behov att stärka samverkansstrukturerna och kompetensen 

kring samsjuklighet i regionen då ett helhetsperspektiv saknas. Samsjuklighet handlar om att man har 

två eller flera diagnoser samtidigt, exempelvis att missbruk/skadebruk/beroende samexisterar vid 

psykisk sjukdom. Våld, övergrepp och andra trauman är också vanliga inslag i bilden, speciellt bland 

kvinnor.  

Gemensamma medel har tidigare tilldelats alla län från regeringen för att arbeta med frågan. Dalarna 

beslutade då att tillsätta ett brett regionalt uppdrag med personcentrerad vård och omsorg. En 

kartläggning rörande läget i Dalarna genomfördes. De olika insatserna som arbetats fram i 

åtgärdsförslaget påbörjas nu i höst.  

Åtgärdsförslaget presenterades: Insatser behöver utvecklas och bli mer jämlika. Kompetensutveckling. 

Samverkansstrukturer mellan kommuner och region. Implementera fler skadereducerande insatser. 

Öka brukarinflytandet. Kompetenshöjning inom SIP. Grundutbildningar och vidareutbildningar om 

samsjuklighet planeras hösten 2022 och våren 2023. 
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RSS har kontaktat SUD angående planerna på kompetenshöjning för att se om det kan ske genom 

samarbete. 

Ulf informerade att SUD vill vara med och höja kompetensen då det är ett område som är intressant 

för uppdragsutbildningar. Förslaget gavs att se över en utformning av detta tillsammans med region 

och kommuner.  

Det kommenterades att frågan är mycket angelägen men att det kanske inte är det bästa att avgränsa 

uppdraget till SUD. Ulf förtydligade att det inte är SUD som äger frågan utan högskolan överlag.  

Beslut: Frågan om HDa eller SUD ska vara med och höja kompetensen om samsjuklighet ska tas 

vidare.  

8 Uppdragsutbildning, ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer 

Föredragande: Ulf Kassfeldt, adjunkt HDa/verksamhetsutvecklare SUD 

Ulf informerade om att hela programmet avseende ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer 

består av fyra delkurser. Kurs ett går under hösten 2022 och responsen från de som påbörjat kursen har 

hittills varit positiv. Kurs nummer två planeras att starta i slutet av januari 2023 i form av en eller två 

grupper beroende på antalet sökande. Information om kursen skickas ut nästa vecka. Denna andra kurs 

skapas i nuläget och är en blandning av digitala träffar och internat. Anmälningstiden är kort men om 

så behövs kan tomma platser fyllas av personer utanför länet.  

Funderingar framfördes huruvida aktuell forskning kommer tas upp på kurserna. Ulf framförde att det 

kommer ske. 

9 FoU-dagen, nästa steg 

Föredragande: Ulf Kassfeldt, adjunkt HDa/verksamhetsutvecklare SUD och Joacim Larsson von 

Garaguly, avdelningschef HDa. 

Ulf Kassfeldt informerade att han tar över rollen som samordnare och koordinator. Under Covid har 

det mesta varit digitalt och en diskussion efterlystes kring vad FoUdagen ska bestå av framöver. Några 

frågor som ställdes var om FoU-dagen ska vara större och huruvida tillräckligt med mottagare för 

detta i så fall finns. Inget genomarbetat förslag existerar i nuläget.  

Joacim informerade om att den ursprungliga tanken var att studenterna presenterar sina uppsatser, men 

att FoU-dagen inte har varit särskilt välbesökt.   

Det kommenterades att det skulle vara intressant om även SUD kom in och presenterar sin forskning 

under FoU-dagen och att det är en bra tanke att akademi och verksamhet närmar sig varandra. 

Beslut: Innehållet i FoU-dagen ska diskuteras vidare. 

9 Forskarutbildning, återkoppling 

Föredragande: Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD (i Carina Johanssons ställe). 

Elin informerade att SUD har fått förfrågan om att stödja en ansökan om forskarskolan Nära vård, 

vilken syftar till att utbilda fler som kan undervisa, stärka samverkan och bygga ett forskarnätverk 

inom Nära vård. Sista ansökningsdag är den 20 september. 
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10 SUD AU och råd, kalender 2023 

Föredragande: Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD. 

Elin informerade att förslag på datum till SUD AU och råd har skickats i en bilaga. Datumen är 

avstämda med och godkända av Tanja Mårtensson på RSS. Frågan ställdes om även AU ska förläggas 

till fysiska möten.  

Det kommenterades att en mix med vartannat möte fysiskt och vartannat digitalt vore att föredra. 

Beslut: AU-möten ska förläggas till vartannat fysiskt och vartannat digitalt.  

11 Övriga frågor 

Föredragande: Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD och Ulf Kassfeldt, adjunkt 

HDa/verksamhetsutvecklare SUD. 

Elin informerade att sista ansökningsdagen till Socialtjänstforskningsfonden (STFF) är sista 

september. I nuläget finns fem pågående forskningsprojekt. Ansökningarna tas vidare till beslut 18 

november. 

Ulf informerade om konferensen Unga och missbruk, vilken äger rum 7/12. Falu kommun ska 

medverka och även Åhus universitet från Danmark som kommer att berätta om sina framgångar på 

området. 

12 Mötets avslutande 

Nästa möte är SUD-AU 2022-11-18. Jesper tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

Vid protokollet  Justeras 

Amanda Frank  Elin Johansson 

 

Sändlista 

Amanda Frank, HDa 

Anna Ståhlkloo, Mora kommun 

Carina Johansson, Avesta kommun 

Charlotta Borelius, Region Dalarna 

Caroline Mörk, Region Dalarna 

Elin Johansson, SUD 

Inga-Lill Frank, Säters kommun 

Jesper Karlsson, Orsa kommun 

Joacim Larsson von Garaguly, HDa 

Jonas Hampus, Falu kommun 

Minna Juntunen, Region Dalarna 

Pernilla Söderlund, Borlänge kommun 

Tanja Mårtensson, Region Dalarna 

Therese Nilsson, SUD (föräldraledig)  

Thomas Strandberg, HDa 

Ulf Kassfeldt, HDa 

  


