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RÅDET FÖR SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSCENTRUM 
DALARNA (SUD-RÅDET) 
 
Tid: 2020-05-08 kl.13.00-16.00. 
Plats: Zoom. 
Deltagare: Kristina Kumlin Bergenstråle, Falun, Eva Björsland, Ludvika,  
Maria Fernström, HDa, Ingalill Frank, Säter, Susanne Gustafsson, HDa,  
Ulrika Gärdsback, Leksand, Elisabeth Hekkala, Vansbro,  
Maria Jansdotter Samuelsson, HDa, Carina Johansson, Avesta, Jesper Karlsson, Orsa, 
Gunilla Klingh, Rättvik, Joacim Larsson von Garaguly, HDa, Annika Lindgren, SACO SSR, 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna, Eva Randell, HDa, Ylva Renström, Falun,  
Thomas Strandberg, HDa, Satu Sundström, HDa, Lars Walter, Borlänge.  
Forskningspresentationer: Lena Dahlberg, Kari Jess, Amanda Jones,  
Sara Quarles van Ufford, Malin Tistad.   
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PROTOKOLL  
2020-05-08 

 
1  Mötets öppnande  

  SUD:s ordförande Lars Walter hälsade välkommen och öppnade mötet. 
Nya deltagare i SUD-Rådet var Thomas Strandberg, nytillträdd profes-
sor i socialt arbete, Susanne Gustafsson, nytillträdd lektor i socialt ar-
bete och tillsammans med Jan Florin ansvarig för FoU-marknaden samt 
Maria Jansdotter Samuelsson, ny akademichef för Akademin utbildning, 
hälsa och samhälle. En kort presentationsrunda genomfördes. 

   

2  Val av mötessekreterare 

  Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 

   

3  Fastställande av dagordning 
  Dagordningen godkändes och fastställdes. 
   
4  Föregående mötens anteckningar 
  Mötesanteckningarna från SUD-AU 2020-01-31 och 2020-04-03 hade 

skickats ut som bilagor. De lades till handlingarna.  
   
5  VFU-arbetsgruppen och Arbetsintegrerad socionomutbildning 
  Maria Fernström, VFU-samordnare, redogjorde för de två möten som 

arbetsgruppen har hållit angående VFU den 13 mars och den 4 maj. 
Deltagare har varit Maria Fernström, Eva Hämberg, Maria Jansdotter 
Samuelsson, Jesper Karlsson, Joacim Larsson von Garaguly, Annika 
Lindgren, Eva Randell, Roger Torlamb, Mora, och Lars Walter. Man vill 
gärna utöka gruppen med till exempel en VFU-samordnare. Uppdraget 
är att skapa en långsiktigt hållbar VFU-organisation och tänka in att fler 
studenter kommer att studera på socionomprogrammet. Nästa möte 
sker i augusti. En rapport kommer att presenteras. 
Under mötena har som en grund tagits upp hur VFU:n är organiserad i 
nuläget för att studenterna ska få maximal integrering mellan teori och 
praktik, vidare bland annat handledarrollen, arbetsmiljöns betydelse och 
skillnaderna mellan stora och små kommuner. Utifrån detta har förslag 
diskuterats om hur VFU:n skulle kunna organiseras inom befintligt pro-
gram på ett mera hållbart sätt, det vill säga placeringar till alla studenter 
inklusive mer eller mindre tillfälliga ökningar, som håller kvalitativt. VFU 
parvis och att eventuellt förlägga VFU-tiden mera sammanhållen är 
några förslag som har diskuterats. Alla ledamöter i SUD-Rådet uppma-
nas att föra en levande dialog kring VFU:n med samordnare, handledare 
och andra involverade. 
På grund av coronapandemin behöver situationen under höstterminen 
2020 lösas. Förslag finns, som kommer att diskuteras under möte den 
12 maj, som Maria deltar i. Information kommer att ges så snart sådan 
finns.  
Maria Jansdotter Samuelsson rapporterade att en utredning ska initie-
ras vid HDa om en eventuell arbetsintegrerad socionomutbildning (AI). 
Sådan utbildning, kallad Dalamodellen, finns inom lärarprogrammen vid 
HDa och numera även vid andra lärosäten i landet. Bedömningen är att 
intresset för en motsvarighet inom socionomprogrammet, vilket inte 
finns någonstans i Sverige ännu, är stort.  
Ordförande kommenterade att det är mycket positivt att en sådan utred-
ning görs. Finansieringsfrågan är central och statsmakterna behöver 
bearbetas. Det är också viktigt att kommunerna liksom fackliga repre-
sentanter deltar aktivt i arbetet med en sådan eventuell utbildning.  
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Avrapportering både vad gäller VFU och AI sker till SUD-AU och SUD-
Rådet under hösten.  
 

6  Personalsituation SUD och socialt arbete 

  Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef, redogjorde för aktuell 

personalsituation – se  

SUD-Rådet 8 maj 

2020.pptx
 

En verksamhetsledare har rekryterats till SUD. Sammantaget 13 perso-

ner hade sökt tjänsten varav flera goda kandidater. Av dessa gick fem 

vidare och efter intervjuer valdes enhälligt Therese Nilsson. Även Lars 

har deltagit i processen. Therese har en gedigen bakgrund med en 

socionomexamen som grund och är utvecklingsledare för projektet Till-

sammans för varje barn. Hon tillträder på 100% den 10 augusti. Tjäns-

ten som projektsamordnare på 100% är ännu inte tillsatt.  

I socialt arbete finns nu två professorer, Kevin McKee, med äldres häl-

sovård som forskningsområde, och Thomas Strandberg vars forskning 

rör sig inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforskningen och 

äldreforskning. Thomas, som tillträdde som ämnes- och huvudområdes-

ansvarig från och med denna termin har tagit en aktiv roll inom ämnet 

och SUD.    

Inom ämnet finns nu sju lektorer varav Susanne Gustafsson är senast 

anställd, en gästprofessor på 20%, fyra adjunkter varav två vikarierande 

och fyra doktorander varav två kommundoktorander. Ytterligare en lek-

tor ska rekryteras liksom en biträdande lektor. Sammanfattningsvis har 

personalsituationen inom ämnet tagit en mycket positiv vändning.  

Ordförande kommenterade den positiva utvecklingen och särskilt att en 

verksamhetsledare för SUD på 100% inom kort finns på plats vilket gör 

att den planerade kraftsamlingen i SUD-samarbetet framstår som real-

istisk.   

   

7  Ekonomi 
  Joacim Larsson von Garaguly redogjorde för SUD:s ekonomi – se  

SUD-Rådet 8 maj 

2020.pptx
 

Likvida medel uppgår i nuläget till 4,3 milj. Uppskattningsvis finns 3 milj. 

vid årets slut. Det är medel som SUD helt förfogar över. Då har kostna-

der för löner, uppdrag enligt verksamhetsplan och forskningsprojekt 

inom ramen för socialtjänstforskningsfonden dragits av. Nya medel från 

kommunerna och Region Dalarna rekvireras under novem-

ber/december. Medel för finansiering av kommundoktorander är avsatta 

och inte inkluderade här. 

En fråga att diskutera i SUD-AU och besluta om i SUD-Rådet är hur 

medel till forskningsfonden ska säkerställas även fortsättningsvis. 

Ordförande kommenterade att verksamhetsledaren förväntas presen-

tera skarpa förslag i verksamhetsplanen 2023. 
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8  Socialtjänstforskningsfonden  
  Thomas Strandberg informerade kortfattat om Socialtjänstforsknings-

fonden – samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänstom-
rådet. Forskare vid HDa och huvudmän inom SUD-regionen ansöker 
gemensamt om medel från fonden. Fokus ska ligga på evidensbaserad 
forskning som ska komma så många som möjligt till del. En första utlys-
ningsomgång är öppnad. Ansökan ska vara inne senast den 30 septem-
ber. En beredningsgrupp föreslår tilldelning inför beslut i SUD-AU. Se 
vidare SUD:s webbsida där också SBU & Forte: Prioriteringar för forsk-
ning om socialtjänsten finns: 
https://www.du.se/sv/Samverkan/sud/forskning-och-utveckling/. 

   
9  Korta presentationer av pågående forsknings- och samarbetspro-

jekt 
För att inspirera till att söka medel från socialtjänstforskningsfonden pre-
senterade fem forskare vid HDa pågående forsknings- och samarbets-
projekt. Respektive forskares ppt-presentationer bifogas. 
 

• Tillsammans för varje barn  
Kari Jess är lektor i socialt arbete vid HDa. Hon ingår i ett forsk-
ningsprojekt om Skottlandsmodellen tillsammans med Region 
Dalarna, Falu kommun samt socialt arbete, omvårdnad och pe-
dagogiskt arbete vid HDa. Modellen är en samordnad arbets-
form för att fånga upp barn som behöver stöd på ett tidigt sta-
dium.  

Presentation 

SUD-rådet maj 2020.ppt 
 

• Personcentrerad vård  
Malin Tistad är lektor i medicinsk vetenskap. Medel har sökts 
senast 2018 för projektet som är knutet till KIPS (Forsknings-
centrum för kunskapsimplementering och patientsäkerhet) 
inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid HDa.   

Presentation till möte 

2020-05-08.pdf  
 

• Delat beslutsfattande  
Amanda Jones är kommundoktorand i ett samarbete mellan 
Mora kommun och HDa. Hennes forskning fokuserar på flera 
kategorier av brukare. Genom bland annat intervjuer och under-
sökning via enkät av hur SIP (Samordnad individuell plan) har 
fallit ut i praktiken undersöker hon hur brukardelaktighet ska 
kunna stärkas.   

Inför sud 8 maj.pptx

 
 
 
 
 

 

https://www.du.se/sv/Samverkan/sud/forskning-och-utveckling/
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• Socialtjänstens handläggning vid misstanke om våld mot 
barn  
Sara Quarles van Ufford  är kommundoktorand i ett samarbete 
mellan Borlänge kommun och HDa. I sin forskning är hon inrik-
tad på socialtjänstens handläggningsprocess inklusive eventu-
ell polisanmälan och barns delaktighet. 

SUD-presentation.ppt

x  
• Äldre som söker akutvård  

Lena Dahlberg är lektor och docent i socialt arbete och som 
forskare knuten till ReCall (Forskningscentrum för äldre och åld-
rande) inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid HDa. I ett 
samarbete med KI forskar hon om oplanerade sjukhusinlägg-
ningar som gäller personer i ålder från och med 60 år. En slut-
sats hittills är att sjukvården för den gruppen behöver byggas ut 
i Sverige. Önskvärt är att i anslutning till projektet göra ett urval 
från SWEOLD (Undersökningen om äldre personers levnads-
villkor) som gäller förhållanden i Dalarna.  

SUD-rådet maj 

2020.pdf
 

Thomas konstaterade i sin kommentar att många områden inom soci-
altjänsten berördes i presentationerna: barn, äldre, funktionsnedsatta, 
missbrukare, personer med skiftande kulturell bakgrund och vidare att 
Socialtjänstforskningsfonden ger unika möjlighet till praktiknära forsk-
ning. En diskussion följde kring fonden och möjligheter att söka forsk-
ningsmedel ur den med hänsyn till bland annat till avgränsningar. Kon-
staterades allmänt att detta var en intressant och konstruktiv punkt på 
dagordningen och att SUD-Rådet tillsammans med FoU-marknaden är 
viktiga arenor att presentera forskning på vid sidan av populärveten-
skapliga texter på webben.  

   
10  FoU-marknaden 3 juni 
  Susanne Gustafsson föredrog angående FoU-marknaden den 3 juni kl. 

9.00-15.00. Marknaden har under flera år förlagts till januari men från 
och med denna termin till juni då examensarbetena i socionomprogram-
met genomförs under vårterminen efter revidering av utbildningsplanen. 
Marknaden, där examensarbeten och forskning presenteras, är en plats 
för information, inspiration och möten. Forskningsprojekt finansierade 
via Socialtjänstforskningsfonden kommer här att ha en självklar plats. 
Detta år presenteras under 21 sessioner 69 examensarbeten i realtid 
via Zoom samt forskningspresentationer som är inspelade i förväg. Att 
marknaden genomförs digitalt gör det möjligt för fler att delta. Varje 
session har ett tema, som exempelvis psykisk ohälsa, våld, global hälsa 
etc. Programmet inklusive länkar är klart vecka 20.  
Alla uppmanas att sprida information om FoU–marknaden! 

   
11  Uppföljning av Verksamhetsplan 2020 
  Joacim Larsson von Garaguly redogjorde för uppföljning av uppdrag un-

der 2020 – se  

SUD-Rådet 8 maj 

2020.pptx
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Metodutbildning, MI och UIV-uppdrag med kommunerna är slutförda. 
Sju uppdrag är framflyttade på grund av den rådande coronasituationen. 
Förhoppningen är att samtliga planerade uppdrag ska kunna slutföras 
under höstterminen.  
Ordförande kommenterade att detta endast är en kortfattad uppföljning 
och att de restriktioner som följer av coronapandemin tyvärr har gjort att 
flera uppdrag måste skjutas på. Verksamhetsplanen 2021 kommer att 
sammanställas av verksamhetsledaren. 

   
12  Möten under hösten 2020 
  Önskemål har framförts om att utöka antalet möten, särskilt i SUD-AU 

och om ett internat. Under hösten kommer en ny verksamhetsledare 
och många viktiga ärenden ska behandlas, så som verksamhetsplan 
2021 och fördelning av medel från socialtjänstforskningsfonden. Före-
slogs ett ytterligare SUD-AU den 2 oktober och internat den 15-16 ok-
tober.  
Beslut: Ett SUD-AU genomförs den 2 oktober förutom de tidigare be-
slutade mötena den 28 augusti och 23 oktober. SUD-Råd hålls den 6 
november. 
Beslut: Det planerade internatet hålls lunch till lunch den 15-16 oktober.  

   
13  Övriga frågor 
  Inga övriga frågor hade anmälts. 
   
14  Mötets avslutande 
  Ordförande tackade alla deltagande, poängterade att SUD-samarbetet 

siktar framåt och avslutade mötet. 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Satu Sundström, sekreterare            Joacim Larsson von Garaguly,
              justerare 
 

 
 
                          

   

 


