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Protokoll 

 

Mötesdatum: 2022-11-18 

Plats: Zoom 

Närvarande: Ledamöter i SUDs arbetsutskott:   

 

Anna Ståhlkloo (Mora kommun)  

Carina Johansson (Avesta kommun)  

Elin Johansson (SUD)   

Inga-Lill Frank (Säters kommun)  

Jesper Karlsson (Orsa kommun)  

Joacim Larsson Von Garaguly (HDa, avdelningschef 

avdelningen för socialt arbete)  

Jonas Hampus (Falu kommun)  

Amanda Frank (HDa, mötessekreterare) 

 

Frånvarande: Thomas Strandberg, Ulf Kassfeldt. Pernilla Söderlund, 

Minna Juntunen. 

Övriga: Ärende nr 7 Anneli Strömsöe, Proprefekt Högskolan Dalarna. 

Ärende nr 10 Tanja Mårtensson, RSS Region Dalarna, 

adjungerande. 

1 Mötets öppnande 

Carina Johansson, ordförande för SUD, hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2 Val av mötessekreterare 

Amanda Frank valdes till mötessekreterare. 

3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4 Protokoll föregående möte 

Protokollet från föregående möte 2022-09-16 godkändes och lades till handlingarna. 

5 SUD internat 6–7 oktober 2022 

Föredragande: Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD. 

 PROTOKOLL 
 

Mötesdatum 

2022-11-18 
 

Organisation 

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna 

(SUD) 

 
Diarienummer 

C 2022/377  
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Elin återkopplade från internatet i Tällberg. Under internatets första dag diskuterades utmaningen hur 

forskningen ska nå ut till verksamheterna, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 

implementering, samverkan med socialtjänst, polis och skola (förebyggande insatser), synliggörande 

av nyttan med samverkan och SUD-samverkan, utvärderingar och uppföljningar (systematisk 

uppföljning). Elin informerade att de områden som diskuterades redan finns nedtecknade i 

verksamhetsplanen men behöver ses över och tydliggöras. Prioritering av utvecklingsområden framåt 

och förslag till revidering av verksamhetsplanen år 2023 presenterades:  

En årlig översyn av riktlinjerna i socialtjänstforskningsfonden (STFF) och förutsättningar för att få fler 

att söka. Återkopplingen av forskningsresultat behöver tydliggöras genom inspelat material, 

konferenser, forskningsrapporter/artiklar och deltagande på FoU-dagen. Utvecklingsarbetet med 

kommun- och regiondoktorander behöver fortsätta. En arbetsgrupp föreslås bildas på högskolan som 

ser hur utlysning av framtida tjänster ska gå till och fastställa riktlinjer för det. Arbetsgivare behöver 

bli bättre på att stötta till magisterstudier. Samverkan föreslås intensifieras kommande år, förslagsvis 

med PUD och länsstyrelsen. Nyttan med samverkan behöver synliggöras genom förslagen att 

tydliggöra SUDs syfte och mål i en arbetsgrupp, föra dialog med regionen om kommande avtal med 

SUD, samt inhämta synpunkter från kommuner angående inkludering av SUD/KKHS.  

Under internatets andra dag diskuterades framtida forskningsområden inom SUD: LSS, samsjuklighet, 

brukarperspektivfrågor, äldreområdet, uppföljning av HVB-hemsplaceringar, samt relationen mellan 

socialtjänsten och medborgaren.    

Kommenterades att de områden som diskuterades under dag två också ingår i ”God och nära vård”. 

Punkten om relationen mellan medborgaren och socialtjänsten väckte frågor om hur man ska jobba 

förebyggande och främjande. Hur når socialtjänsten ut i ett tidigare skede? Hur kan civilsamhället 

stöttas och vara med i samarbetet? Det påtalades att också SKR har lyft frågan om civilsamhället. En 

fråga ställdes om forskning om civilsamhällets roll i välfärden ska läggas till i VP. Andra instämde. Ett 

förslag på forskningsämne lyftes om arbetsmetoder för en förebyggande socialtjänst.    

Beslut: Elins förslag läggs in i revideringen av VP för 2023 samt vid 2023 års utlysning av STFF.  

6 Tydliggörande av SUDs syfte och mål 

Föredragande: Elin Johansson, SUD. Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef HDa. 

Elin underrättade att Region Dalarna och Björn Äng har initierat frågan om att tydliggöra SUDs syfte 

och mål. 

Joacim delgav att regionen sagt upp avtalen med SUD med avsikt att istället teckna ett helt nytt 

paraplyavtal som inkluderar all samverkan med högskolan. Under detta paraplyavtal kommer avtalet 

med SUD inbegripas. Rektor, prorektor och vicerektor ansvarar för det övergripande avtalet. Regionen 

anser att avtal mellan SUD och Region Dalarna måste tydliggöras beträffande mål med arbetet. Parter 

från regionen och högskolan ska se över nya skrivelser i avtalen. Synen från regionen är att SUD-

samarbetet är väldigt viktigt och de vill gärna utöka samarbetet.  

Elin framhöll att tydligare mål ger en tydligare strategi, samverkan och bild av vad vi gör inom SUD. 

Det påtalades att regionen är en del av SUD och frågan ställdes om vad avsikten är. Frågan besvarades 

med att det är viktigt att tydliggöra SUDs syfte och mål och det kräver att det görs tillsammans med 

regionen. Det är så mycket som bedrivs gemensamt mellan hälso- och sjukvård och kommun och det 

är väldigt viktigt att behålla intresset för SUD. Joacim tillade att avtalet är daterat och därför krävs en 

översyn av avtalet.  
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En fråga ställdes om hur tankarna går kring bildandet av en arbetsgrupp. Elin svarade att Björn är en 

given person i arbetsgruppen, såsom Carina SUD-ordförande och Jesper vice SUD-ordförande. Elin, 

Joacim, prefekt, samt vice rektor för samverkan kommer även ingå i arbetsgruppen. Övriga instämde. 

Beslut: Elin Johansson får i uppdrag att bilda arbetsgrupp.   

7 Socialtjänstforskningsfonden – ansökan 

Föredragande: Elin Johansson, SUD. Anneli Strömsöe, HDa. 

Elin informerade om den enda ansökan som inkommit till STFF. Ansökan rör ett projekt om att 

förebygga återfall i våld i nära relationer och implementeringen av en ny arbetsmetod som ska 

underlätta arbetet. Länsstyrelsen Dalarna arbetar med att stötta det regionala och lokala arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor och finansierar fortbildning inom kommunerna. Ludvika, Smedjebacken och 

Vansbro är de kommuner som visat intresse av att införa en ny arbetsmetod i att förebygga återfall i 

våld i nära relationer, vilket är den metod som forskningsansökan berör. Länsstyrelsen har även visat 

intresse för följeforskning av detta projekt. Ludvika kommun var den kommun som 

forskningsprojektet inledningsvis skrevs fram tillsammans med.  

Beredningsgruppen har sammanträtt och kom fram till att en komplettering krävs utifrån punkt 11 

(samstämmighet mellan genomförare och finansiär). Under kompletteringsperioden valde Ludvika 

kommun att hoppa av forskningsprojektet och frågan ställde då till Smedjebackens kommun som även 

de valde att inte delta i. Sökande forskare har 221118 varit i kontakt med Vansbro kommun Tobias 

Berg, socialchef som meddelat att Vansbro vill delta i projektet. Om Vansbro kommun deltar i 

forskningsprojektet och en komplettering inkommer är beredningsgruppen förslag att ansökan 

beviljas.  

Anneli resonerade kring tidsaspekten i ansökningsprocessen. Elin förmedlade att det inte finns någon 

komplett ansökan att ta ställning till idag, men ett beslut kan tas i efterhand. Elin påpekade att 

forskningsprojektet knyter an till FORTEs prioriterade områden och att projektet har hög 

angelägenhet.  

Anneli betonade att en korrekt komplettering utifrån punkt 11 är viktig så forskaren och de som 

medverkar i projektet är eniga om hur man ska arbeta i projektet. Kommenterades att det är viktigt att 

komplettera ansökan på flera punkter än punkt 11. Anneli menade att om punkt 11 är ifylld så kommer 

det andra att klarna.  

Beslut: AU beslutar att ta ett per capsulam beslut via mejl när ansökan är komplett. Elin återkommer 

via mejl.  

8 Socialtjänstforskningsfonden – representation 

Föredragande: Elin Johansson, SUD.  

Förslag till representation i beredningsgruppen 2023 presenterades. Två nya representanter togs upp 

som förslag: Jessica Wide som är verksamhetsutvecklare i Borlänge kommun och Camilla Udo som är 

docent i socialt arbete vid HDa.  

Förslag till gruppen i sin helhet för år 2023: Elin Johansson, Jonas Hampus, Anneli Strömsöe, Camilla 

Udo, Jessica Wide.  

Beslut: Jessica Wide, Borlänge kommun ersätter Eva Hämberg, Borlänge kommun. Camilla Udo, 

HDa ersätter Thomas Strandberg HDa från och med januari 2023.  
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9 Socialtjänstforskningsfonden – revidering av riktlinjer 

Föredragande: Elin Johansson, SUD.  

Fyra förslag till revidering av riktlinjer presenterades: 

1. Beredningsgruppen och AU kan kräva komplettering av ansökningar.  

2. SUD AU kan göra extra utlysningar inom ramen för fonden under ett och samma kalenderår. 

3. Antalet arbetstimmar som forskare kan söka utökas till motsvarande 20 procent av en tjänst 

(340 timmar/år) under en period av 2 år. (Det finns ett ekonomiskt utrymme för detta och det 

kan öka attraktiviteten för forskare att söka till fonden.)  

4. Återkopplingen till SUD-medlemmarna stärks. 

Beslut: AU godkänner revideringen av riktlinjer. 

10 Inkludering SUD/KKHS 

Föredragande: Joacim Larsson von Garaguly, HDa. Elin Johansson, SUD. Tanja Mårtensson, RSS.   

Elin informerade att synpunkter har framkommit om att SUD och KKHS tangerar varandra. Frågan är 

därför om SUD och KKHS kan inkluderas. Kommunernas synpunkter behöver inhämtas. Elin och 

Joacim avser att ta vidare synpunkterna till högskolan.  

Elin delgav att kommunen anser att KKHS styrgrupp (MAS/MAR-nätverket) är problematisk utifrån 

förankring. Man kan inkludera SUD eftersom det finns forum för dialog och beslut. Kommunerna ser 

gärna att det endast finns en väg in i högskolan avseende samverkan kring socialtjänst- och 

närliggande hälso- och sjukvårdsfrågor. En inkludering minskar risken för parallella aktiviteter. SUDs 

samarbeten med Regionen och RSS skulle kunna gynna KKHS vid en inkludering.  

Tanja underrättade att i Tällberg framkom att KKHS har ambitioner att driva liknande 

implementeringsprojekt som RSS genomfört. Att inkludera KKHS och SUD är ändamålsenligt för att 

inte trampa i samma spår utan tydliggöra vad var och en gör som enskild aktör. Tydliggörandet behövs 

även för att KKHS och RSS inte ska göra samma saker. I RSS är man väldigt mån om att 

utvecklingsarbeten förankras på olika nivåer.  

Det kommenterades att KKHS planerade insatser i kommunerna är inom ramen för 

samverkansmodellen. Vårdkompetensråd löper också risk att bli en parallell process om ett sådant råd 

läggs utanför SUD. Samtal med regionen behövs angående detta.  

Kommenterades vidare att nästa steg är hur vi gör för att sammanfoga SUD och KKHS till ett. Joacim 

ansåg att det är jättebra att få in synpunkter här.  

Det påtalades att ett problem har varit att MAS/MAR-nätverket fattat beslut som egentligen ska tas 

högre upp i kommunernas organisationer. Det föreslogs att verksamhetsplaneringen för KKHS läggs 

inom SUD så att det inte bara blir kritik. Inkluderingsfrågans känslighet kommenterades och 

diskuterades. 

Det frågades om ekonomin. Joacim upplyste att KKHS finansieras genom VFU-platser 

(sjuksköterskor) i kommunerna, vilket är en lokal äldre lösning. Frågan ställdes huruvida det kommer 

ses över. Joacim knöt an till internatet och Tanjas synpunkter och tar detta vidare till Maria Jansdotter 

för att se vilka utmaningar och problem det kan föra med sig om man kör parallella spår. 
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Beslut: Elin Johansson och Joacim Larsson von Garaguly inhämtar kommunernas synpunkter för 

intern dialog HDa. Carina Johansson, SUD-ordförande och Jesper Karlsson vice ordförande kommer 

bjudas in dialogen.  

11 Uppdragsutbildningar 

Föredragande: Elin Johansson, SUD. 

Elin informerade om pågående och kommande uppdragsutbildningar samt vidareutveckling av 

basutbud. Under höstterminen 2022 pågår MI, ASI, samt första ledarskapskursen för socialtjänstens 

chefer. 

Till vårterminen 2023 kommerföljande uppdragsutbildningar att genomföras MI (några lediga platser) 

och Ledarskap 2 (fullbokad). ADAD får ställas in p.g.a. för få sökande. 

Uppdragsutbildning om samsjuklighet ses i nuläget över tillsammans med RSS. 

Frågan ställdes om det var många som inte fick plats på ledarskapskursen. Elin hade ej information om 

detta.  

12 Gemensam SUD/PUD-dag 

Föredragande: Elin Johansson SUD.  

En gemensam SUD/PUD-dag med fokus på socialtjänst och skola diskuterades. Det är en 

fråga/inbjudan från Peter Gabrielsson i PUD som är på idéstadiet.  

Kommenterades att det verkar jättespännande. Andra instämde, bra med forum där vi samverkar.  

Elin undrade om det finns förslag på något tema. 

Kommenterades att det är bra att genomföra detta i ett konferensformat. Andra höll med. Fria händer 

ges för att arbeta fram förslag på aktivitet. 

Beslut: Elin tar SUD rådets synpunkter vidare till PUD och arbetar fram ett förslag på aktivitet.   

13 Övriga frågor 

Föredragande: Elin Johansson SUD.  

Elin informerade: Revidering av VP 2023. Beslut 16/12 SUD Råd, utkast till AU senast 1/12.  

Elin informerade: SUD Möteskalender 2023. Utskick under oktober. Vartannat AU kommer att vara 

fysiskt och vartannat digitalt. 

Elin marknadsförde: Konferens från forskning till praktik. Ulf och Sheilas öppenvårdsmodell för unga 

i missbruk. Konferensen äger rum 7/12, Högskolan Dalarna Falun. 

Elin informerade om kompetensutvecklingsdagar för VFU-utbildare. Maria Fernström har meddelat 

att två tillfällen planerades i oktober/november, men p.g.a. för få anmälda blev två tillfällen i oktober 

inställda, dagarna i november genomfördes med få deltagare. Ämnena var ”Hinder och möjligheter 

vid implementering av psykosocialt stödprogram inom hälso- och sjukvård” och ”Brukarmedverkan 

från teori till praktik”. 
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Frågan ställdes om ointresset kan ha berott på försvårande faktorer: Heldag? Fysisk träff? Dålig 

information? Oklart varför.  

Kommenterades att i regeringsförklaringen framkom att man vill utreda socionomutbildningen. 

Joacim informerade att debattinlägg har skrivits av anställda i socialt arbete. Utredningen kommer 

påverka socionomutbildningarna men hur och omfattning vet vi inte nu. Politikers syn på utbildning 

och vi som driver utbildning skiljer sig åt. Socialtjänsten efterfrågar mer forskning på detta område, så 

sannolikt kommer forskningsmedlen från externa finansiärer öka.  

Joacim informerade att luckan efter professor Thomas Strandberg fylls med en professor i socialt 

arbete men osäkert när det sker.  

14 Mötets avslutande 

Nästa möte är SUD Råd 2022-12-16 på Högskolan Dalarna i Falun. Carina 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 


