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Mötets öppnande
SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och öppnade
mötet.
En kort presentationsrunda genomfördes.
Tjänsten som verksamhetsledare för SUD är nu tillsatt.
Ulrika Gustafsson Lindberg hälsades varmt välkommen. Hon
presenterade sig och berättade om sin bakgrund, inom bland annat
kriminalvården, socialtjänsten med fokus på unga med normbrytande
beteende, unga lagöverträdare och brottsutsatta samt förebyggande
arbete. De senaste dryga fyra åren arbete på strategisk nivå i Falu
kommuns ledningsförvaltning som brotts- och ANDT-förebyggande
samordnare, samt projekt- och arbetsledning av Faluns första
fältgrupp.
Under 2019 kommer Ulrika framför allt att sätta sig in i verksamheten
vid SUD och bland annat besöka medlemskommunerna i SUD. Från
och med 2020 kommer hon att även tjänstgöra 50% som adjunkt i
socialt arbete vid Högskolan Dalarna (HDa).
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Godkännande av dagordning
Som övrig fråga anmäldes ett förslag angående forskning. Den tas upp
vid 8. nedan.
Dagordningen godkändes.
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Val av mötessekreterare
Satu Sundström valdes till sekreterare.
En lista på ledamöter i SUD skickades runt för revidering. Alla
närvarande uppmanades att stryka dem som i praktiken fungerar som
ersättare. I samband med att inbjudan och dagordning till möten
skickas ut ombeds de ordinarie ledamöter som inte har möjlighet att
delta att meddela det. Dessa ansvarar själva för att kontakta ersättare
och be dem anmäla deltagande.
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Föregående protokoll
Föregående mötens protokoll (SUD-Råd 181116 och SUD-AU
190201, 190405) lades till handlingarna.
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Personalsituation och rekrytering
Avdelningschef Joacim Larsson von Garaguly föredrog ärendet.
Personalsituationen inom socialt arbete har varit ansträngd en längre
tid. Tre sökande finns till tjänsten som professor och fyra till två
lektorat. En tjänst som biträdande lektor i socialt arbete annonseras i
vecka 20. Det är en attraktiv tjänst med 50% forskning. Ett antal
tjänster som biträdande inom omvårdnad ligger också ute. Till en tjänst
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som lektor i sociologi finns åtta sökande. Processen när det gäller
tjänstetillsättningar i akademin är tidsödande. Se bifogad pp.
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Rapport om pågående uppdrag
Joacim Larsson von Garaguly föredrog information från Ulf Kassfeldt
angående tidigare beställda uppdrag, som genomförs under vt 19.
Baskurs om missbruk och beroende levereras under ht 19. Detta har
tidigare inte varit möjligt då det har saknats personal. Se bifogad pp.
Verksamhetsledare Ulrika Gustafsson Lindberg kommer att göra
platsbesök i kommunerna. Hon kommer att undersöka förväntningar
angående SUD-samarbetet och på hennes roll i det samt dessutom
inventera behov av personal i nuläget och fem år framåt.
Kommunerna skickar förslag på lämplig tid för besök, till Ulrika
(ugl@du.se) gärna så snart som möjligt (innan sommarsemestrar) så
att en sammanställning kan göras innan nästa SUD-AU. Se bifogad
pp.
Det frågades om en uppdragsutbildning i socialrätt under 2020. En
sådan utbildning ligger just nu inte inom ramen för SUD men HDa
håller i utbildning om intresse finns i kommunerna. Frågor om pris och
upplägg kommer vid mötet. Detta undersöks och information går ut om
tid, omfattning och pris.
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Ekonomisk situation
Joacim Larsson von Garaguly föredrog angående SUD:s ekonomiska
situation. Se bifogad pp.
Vid årets slut beräknas överskottet vara 2 milj. då kostnader för löner
är borträknade. 3 milj. beräknas komma in via samverkansavtalen med
15 kommuner under ht 19. Tidigare har summan via avtalen varit 3,5
milj. men det är nu oklart angående medverkan från Region Dalarna,
tidigare Landstinget Dalarna och Norberg, som ligger utanför Dalarnas
län som får högre kostnader jämfört med tidigare. Poängterades vikten
av god kontakt med Region Dalarna.
Medel finns avsatta för två kommundoktorander genom
samfinansiering med kommunerna. Möjlighet finns att avsätta medel
till en forskningsfond.
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Socialtjänstforskningsfond
Ordförande Lars Walter föredrog ärendet.
Beslut fattades i SUD-Rådet 181116 om att en arbetsgrupp skulle
utreda frågan om en socialtjänstforskningsfond efter modell av
Skolforskningsfonden, som handhas av PUD (Pedagogiskt
utvecklingscentrum Dalarna) vid HDa. Arbetsgruppen har träffats en
gång. Utifrån diskussionen då har en PM sammanställts som hade
skickats ut till samtliga inför detta möte: Förslag till inriktningsbeslut
gällande bildandet av en Socialtjänstforskningsfond inom SUD av Eva
Hämberg. Förslaget är en grund för beslut om inriktning. Några saker
behöver arbetas vidare med. Ordföranden framhöll särskilt: 1.
Skolforskningsfonden har funnits länge, så erfarenheter angående den
kan användas konstruktivt, 2. Forskningen ska vara inriktad på
evidensbaserad praktik, 3. Forskningen ska vara förankrad hos
huvudman/huvudmän, 4. Ingen ytterligare betalning ska ske till fonden
utan befintliga medel ska användas, 5. Solidaritet gäller: man betalar
efter storlek, 6. Den redan befintliga FoU-dagen kan användas som ett
forum för att föra ut forskningsresultat för vidare spridning än till endast
aktuell(a) kommun(er).
Kommenterades att inrättandet av en sådan fond är en given punkt
under det internat som förslås äga rum i september – se 12 nedan.
Betonades fackens viktiga roll.
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En diskussion fördes. Forskningsledare Anna Ehrenberg betonade att
fonden är en fantastisk möjlighet att ge ny till energi och föra upp
verksamheten, där socionomprogrammet utgör en grund, till högre
nivåer och spetsa den. Den skulle vara ett värdefullt tillskott när det
gäller regionens strategi och bidra till kompetensförsörjning både för
kommunerna och HDa.
Efterfrågades exempel på forskning utförd med medel från
Skolforskningsfonden, som visar på hur denna har lett till exempelvis
effektivare arbetssätt. Sådana exempel bör kunna presenteras för
verksamheten i respektive kommun, där budget måste beaktas. Ulrika
undersöker detta genom kontakt med Bengt Ericsson, PUD, och
skickar ut.
Anna Ehrenberg kommenterade vidare befintlig samverkan mellan
HDa och Region Dalarna, som gäller flera forskningsprojekt inom
forskningsprofilen Hälsa och välfärd, som socialt arbete är en del av,
direkt kopplade till utveckling. Vidare de fem kliniska lektorat, som ska
bli tio. Det är en typ av kombinationsanställningar med en del klinisk
verksamhet, en del undervisning vid HDa och en del utveckling. Den
här typen av tjänster bygger broar mellan verksamheten och HDa som
blir till ömsesidigt lärande, utveckling för alla parter och också fungerar
som ett sätt att locka och behålla kompetent personal.
Angående eventuellt inrättande av en socialtjänstutvecklingsfond
diskuterades hur den ska kunna ge störst effekt när det gäller
verksamhetsutveckling. Till att börja med måste förutsättningar skapas
i form av en fungerande struktur. Förutsättningarna är mycket olika i
de olika kommunerna, där särskilt mindre kommuner med brist på
personal och kanske inte kunskap om akademisk forskning måste se
en tydlig nytta med fonden; den måste vara meningsfull.
Beslut: SUD-AU ges uppdraget att arbeta vidare med förslaget om att
inrätta en socialtjänstforskningsfond.
Anna Andersson Borlänge lyfte ett förslag angående forskning.
Professorn vid HDa och forskningschefen vid Region Dalarna Lars
Wallin söker ekonomiska medel till flödesbaserad forskning kring
brukarnas hela kedja med koppling till SUS:en (samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Detta kan vara ett förslag
till gemensamt forskningsprojekt inom Socialtjänstforskningsfonden.
Det upplägg som finns undersöks, information skickas ut och frågan
följs upp i SUD-AU och SUD-Råd.
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Verksamhetsplan 2019-2020. Gruppdiskussioner.
Ordförande inledde inför diskussioner i grupper om verksamhetsplan
2019-20. Beslut om vad de ekonomiska medlen ska användas till
fattas efter diskussion i SUD-Rådet. Eftersom medlemsavgiften inte
ska höjas om en socialtjänstforskningsfond inrättas måste
prioriteringar göras. En omdaning av SUD:s verksamhet har aviserats
från endast leverantör av beställda uppdrag mot en mer strategiskt
inriktad verksamhet. När det gäller tidigare beställda uppdrag har man
vid HDa behövt jobba ikapp – se 6. ovan. Introduktionsutbildningar har
getts tidigare men nu finns inga sådan planerade. Detta måste SUD
besluta om. Sex månaders framförhållning behövs då det gäller
utbildningar, för att såväl HDa som kommunerna ska hinna med
planering.
Gruppdiskussioner
Grupp1.
Vilka utbildningar ingår i SUD-avtalet och vilka är uppdragsutbildningar
mot ytterligare kostnad? Introduktionsutbildningarna är viktiga, särskilt
de med inriktning mot barn och familj. Ledarutbildningar viktiga t ex
inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), där

det är svårt att rekrytera ledare. Här kan samverkan med skolan bli
aktuell, vad gäller till exempel autism. Tidigare har utbildningar om
missbruk fått mest utrymme i SUD, då man där kommit längst när det
gäller evidens.
Grupp 2.
Introduktionsutbildningarna är viktiga, särskilt sådana som fokuserar
på barn och unga samt ledarskap. Önskvärt är även MI-utbildningar
(Motiverande samtal) med olika inriktning t ex försörjningsstöd.
Socialtjänst och skola bör gemensamt arbeta preventivt, exempelvis
angående NYL (Nyanländas lärande). Här nämndes ett exempel i
Falun på ett sådant samarbete enligt Tillsammans för varje
barn/Skottlandsmodellen, som följs upp.
Grupp 3
Gruppen hänvisar till vad grupperna 1 och 2 har framfört. Man betonar
vikten av att ge introduktionsutbildningar av lokala utbildare/
metodhandledare. Det är ett sätt att bygga strukturer för att bli
självförsörjande.
Grupp 4
Inom socialtjänsten finns chefer som inte är socionomer. Dessa
behöver i många fall adekvat vidareutbildning och något som behöver
undersökas närmare i samtal med kommunerna. Framfördes
önskemål om ytterligare utbildningar riktade till icke socionomer – kan
dessa följa del(ar) av socionomkurserna? En sådan lösning skulle
kunna vara bli befruktande även för studenterna. Kommenterades att
VFU-handledare alltid är välkomna till öppna föreläsningar.
Professionsföreläsningar ges en gång per termin men uppslutningen
från fältet har varit låg. Bättre kanaler behövs för att nå ut. Det blir en
uppgift för Ulrika. Ett angeläget område är dessutom motiverande
arbetsmiljö – vad är det och hur bygger man upp? Sådana miljöer kan
vara ett sätt att få personal att stanna. Personal inom LSS är en ny
och viktig målgrupp. Dessutom nämndes: Digitalisering i
socialtjänsten, Våld i nära relationer, Kultur och integration. Allt detta
berörs i socionomutbildningen, så ett arrangemang enligt ovan skulle
kunna fungera sett till innehåll.
Kommenterades att FoU-dagarna behöver större uppslutning. Liksom
vad gäller socionomprogrammet är det en arena som redan finns och
som skulle kunna användas mera effektivt. Här ser man dessutom
gärna fler digitala lösningar med tanke på för vissa långa restider.
Grupp 5
Relevant forskning är angelägen. Här kan den föreslagna fonden fylla
en viktig funktion.
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Synpunkterna tas med till SUD-AU och internatet i september.
Hur förhåller vi oss till socialtjänsten nära angränsade områden,
så som hälso- och sjukvården?
Kommunerna och HDa samt förhoppningsvis Region Dalarna
samverkar inom SUD. En diskussion fördes om till socialtjänsten
angränsande områden – vad är viktigt att tänka på?
SUD är idag inte formellt sett något forum vad gäller sjuksköterskor.
Innan socionomprogrammet infördes vid HDa fanns denna kategori
med i de diskussioner som fördes och under en period fanns HUD
(Hälsovårdens utvecklingscentrum Dalarna). Hur ska SUD förhålla sig
nu? Utredningen Rapport avseende utvärdering av SUD och den
regionala stödstrukturen, Enheten för hälsa och välfärd visade på
oklarhet här.
Diskuterades konsekvenser om SUD skulle vara en arena också vad
gäller sjuksköterskor. Liksom när det gäller socionomer skulle SUD
kunna bidra till att överbrygga glapp mellan utbildning och praktik och

medverka till att fånga upp exempelvis utbildade sjuksköterskor som
har hoppat av och undersköterskor som vill gå vidare.
Diskuterades om risk finns för att hälso- och sjukvårdsfrågorna i så fall
skulle tränga undan socialtjänstens frågeställningar. Dock hör dessa
samman och hälso- och sjukvården är numera en stor del av
kommunernas uppdrag.
Konstaterades att detta inte kan beslutas något om i nuläget, särskilt
som det är oklart hur Region Dalarna ställer sig till medlemskap i SUD.
Frågan diskuteras vidare i SUD-AU, som uppdras att hitta former för
en träff med Region Dalarna och förbereda för att hälso- och
sjukvårdsfrågor eventuellt ska ingå i SUD:s verksamhet.
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Inventering av behovet av kompetensförsörjning inom
socialtjänsterna i kommunerna
Ulrika har uppdraget att genom besök inventera kompetensbehov i
kommunerna nu vad gäller socionomer samt arbetsterapeuter och vid
senare tillfälle sjuksköterskor. En nationell omvärldsanalys ska göras.
Utifrån inventeringen riktas resurserna mot gemensamma respektive
enskilda lösningar. Ulrika presenterar förslag för SUD-AU. Ulrika
presenterar förslag för AU.
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Datum SUD-AU, SUD-Råd och gemensamt internat
Ordförande föredrog ärendet.
• SUD-AU 6 september
• Internat 18-19 september
• SUD-AU 11 oktober
• SUD-Råd 15 november
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Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
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Mötet avslutas
Ordförande tackade alla deltagande och avslutade mötet.

___________________________

__________________________

Satu Sundström

Ulrika Gustafsson Lindberg

Sekreterare

Justerare
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