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Protokoll 
 

Mötesdatum: 2022-06-09 
Plats: Zoom 
Närvarande: Anna Gustafsson, Hedemora kommun 

Anna Ståhlkloo, Mora kommun  
Annelie Granath, Rättviks kommun 
Anneli Strömsöe, proprefekt, Hälsa och Välfärd, HDa 
Anna Yttervall, Gagnefs kommun 
Carina Johansson, ordf. SUD, Avesta kommun 
Christina Johansson, VISION 
Eva Randell, docent socialt arbete, HDa  
Gunilla Kling, Rättviks kommun 
Jonas Hampus, Falu kommun 
Maria Fernström, adjunkt socialt arbete HDa 
Maria Ronsten, Smedjebackens kommun 
Mauro Pliscovaz, Ludvika kommun 
Jesper Karlsson, vice ordf. SUD, Orsa kommun  
Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef socialt arbete 
HDa 
Pia Blomstedt, Mora kommun 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna (punkt 1–8) 
Therese Nilsson, SUD 
Thomas Strandberg, professor socialt arbete, HDa 
Ulf Kassfeldt, adjunkt socialt arbete HDa 
Ulrika Gärdsback, Leksands kommun 
 

Övriga: Satu Sundström, sekreterare HDa 
Maria Fjellfeldt, lektor HDa (punkt 12) 
 
 

  
1 Mötets öppnande 
Carina Johansson, ordförande i SUD öppnade mötet och höll i en presentationsrunda. 

2 Val av mötessekreterare 
Satu Sundström valdes till mötessekreterare. 

3 Godkännande av dagordningen 
Inga övriga frågor anmäldes. Dagordningens godkändes.  
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4 Protokoll föregående möte 
Protokollet från föregående möte i SUD Rådet 2021-12-17 godkändes och lades till handlingarna. 

5 Aktuellt i SUD regionens socialtjänst och närliggande hälso- och 
sjukvård 

Föredragande Jesper Karlsson, vice ordförande i SUD.  
 
Från kommunsidan är främst två frågor aktuella: samverkansprojekt och överenskommelser, som God 
och nära vård, rekrytering av familje- och HVB-hem samt bemanning under sommaren. När det gäller 
det senare är det problematiskt att hitta medarbetare över hela linjen, vilket gäller nationellt och bland 
annat hänger samman med generationsväxling. 
 
6 Aktuellt Högskolan Dalarna (HDa) 
Föredragande Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef Avdelningen för Socialt arbete. 
  
Då förhållandevis många är nya ledamöter i SUD Rådet presenterade Joacim Högskolan Dalarnas 
(HDa) organisation – se bifogad ppt. Vid HDa finns fem ganska nyligen bildade institutioner samt 
verksamhetsstöd. Socialt arbete ingår i Institutionen för Hälsa och välfärd (IHOV), med fyra 
avdelningar och ca 130 medarbetare.    
 
Vid IHOV finns stora och viktiga utbildningsprogram som socionom- och sjuksköterskeprogrammen 
men höga söktal, utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Samverkan 
med omgivande samhälle sker främst genom SUD.  
 
Inom socialt arbete finns i nuläget en professor på 100% och en på 20% samt en gästprofessor på 20%, 
sju lektorer och en biträdande, två adjunkter och sex doktorander varav två kommundoktorander.  
Vid SUD finns en verksamhetsledare på 100% och från och med 8 augusti en verksamhetsutvecklare, 
också på 100%, vilket är en mycket positiv utveckling.  
 
Synpunkter och frågor kan alltid ställas angående exempelvis om att skapa nya kurser eller angående 
forskning då det är viktigt att verksamheten vid Högskolan inte stannar innanför akademins murar.  
 
7 Aktuellt Socionomprogrammet 
Eva Randell, docent i socialt arbete, föredrog angående studentutvärdering av socionomprogrammet 
och Maria Fernström, VFU-ansvarig, angående VFU i socionomprogrammet. 

Inför höstterminen 2022 tas 80 studenter in på socionomprogrammet. Genomströmningen är 
genomgående god, ca 50–60 studenter utexamineras varje januari och VFU-platserna har blivit fler. 
Programutvärderingar görs och programmöten där yrkesverksamma representanter bjuds in hålls 
regelbundet.  

Angående studentutvärderingen se bifogat bildspel. Eva presenterade ett urval frågor, generellt sett är 
svaren uppskattande. VFU är den högst värderade delen av utbildningen. Studenterna önskar särskilt 
utökad undervisning om olika samtalsmetoder. Kommenterades att ytterligare utbildning om just 
samtalsmetoder även efterfrågas av verksamheterna i socialtjänsten.  

Eva informerade om att förslag välkomnas från kommuner eller Region Dalarna, till mindre 
intervjuundersökningar, som studenter kan utföra som examensarbeten. 
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Maria Fernström informerade om socionomprogrammets struktur inklusive VFU-perioderna. Överlag 
är studenterna nöjda med sin VFU, som inte bara ger dem praktisk erfarenhet utan också tillför aktuell 
och värdefull information till Högskolan. Allt fler önskar göra en del av sin VFU utomlands.  

Kommenterades att det kan vara problematiskt för studenter att genomföra sin VFU i mindre 
kommuner, särskilt om detta innebär långa restider och kanske övernattning. Å andra sidan ges ofta ett 
värdefullt helhetsperspektiv och som student får man utrymme i mindre kommuner.  

Under hösten inbjuds till en vidareutbildning riktad till VFU-handledare. Utbildningen sker via Zoom. 
Information om omfattning och datum kommer i SUDs nyhetsbrev juni 2022 och på hemsidan.   

8 SUD och RSS (Regionala Samverkans- och stödstrukturer vid Region 
Dalarna) – skillnader, aktuella samverkansområden och framtida 
möjligheter 

Föredragande Therese Nilsson, verksamhetsledare SUD, och Tanja Mårtensson, avdelningschef RSS.  

Se bifogat bildspel.  

Gemensamt för SUD och RSS på ett övergripande plan är kunskapsutveckling där SUD representerar 
akademi och yrkesliv i partnerskap. Samarbetet mellan SUD och RSS har fungerat strukturerat sedan 
hösten 2019 genom strukturerad och återkommande dialog. Samverkansområden så långt är nätverk 
för verksamhetsutvecklare, satsningar på brukarperspektivet och SIP (Samordnad individuell plan), 
kommande satsning på systematisk uppföljning, pågående dialog kring framtida utbildningssatsningar 
och samplanering av konferenser och workshops. 

Thomas Strandberg framförde i anslutning till ovanstående ett förslag om en gemensam konferens 
med tema funktionsnedsättning. 

Kommenterades att kontakt bör tas med KKHS (Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård) 
vid HDa för att tydliggöra det regionala samverkansarbetet ytterligare.   

9 Forskning och utveckling i samverkan  
Föredragande Therese Nilsson, SUD. 
 
Therese återrapporterade angående arbetsgrupp forskarstuderande SUD – se bifogat bildspel och 
rapport till SUD rådet.  
 
När det gäller forskning och utveckling i samverkan har SUD tre ben: Socialtjänstforskningsfonden 
med årlig utlysning, lokal praktikutveckling (under utveckling 2022) och kommundoktorander där två 
projekt är i gång i samverkan med Borlänge och Mora kommun.  
 
En arbetsgrupp i SUD har att under våren inlett arbetet för att förtydliga och utarbeta riktlinjer för 
framtida samverkanssatsningar avseende forskarstuderande. Det gemensamma syftet är att skapa 
tillämpbar kunskap, främja långsiktig kunskapsbildning och vetenskapligt synsätt, stärka 
socialtjänstens och närliggande hälso- och sjukvård koppling till kunskap och evidens samt främja 
kompetensförsörjning. När det gäller ekonomiska förutsättningar finns vissa sparade gemensamma 
medel i SUD. Med utgångspunkt i ekonomiska förutsättning och SUDs verksamhet som helhet är 
bedömningen att SUD i första hand kan finansiera forskarstudier till licentiandexamen. Fortsatt 
process sker i dialog under internatet den 6–7 oktober och i SUD AU. Beslut fattas under SUD Råd 
den 16 december. 
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Kommentarer:  
De forskarstuderandes kunskapsutveckling och möjligheten till överföring till verksamhetsutveckling 
har ett stort värde generellt.  
Det är viktigt att skapa strukturer så att det är möjligt för kommuner och Region Dalarna att vara 
delaktiga och ta del av/använda ny kunskap.  
Blivande forskarstuderande ska inte nödvändigtvis fortsätta en akademisk karriär utan till exempel 
finnas vid ett sjukhus eller en socialtjänst – vilket kan betyda att kompetens behålls i aktuell 
verksamhet. 
 
Beslutas om fortsatt arbetsprocess utifrån presenterat förslag.  
 
10 FoU marknad i socialt arbete – nuläge och framtida möjligheter   
Föredragande Therese Nilsson, SUD, och Ulf Kassfeldt, adjunkt i socialt arbete. 

I nuläget genomförs FoU-marknad med fokus socionom- och sjuksköterskeprogrammen varje vår 
samt ytterligare en i januari med inriktning på endast sjuksköterskeprogrammet. Tyngdpunkten ligger 
på presentationer av studenters examensarbeten. Ett förslag till nystart år 2023 presenterades som 
skulle innebära att forsknings- och utvecklingsprojekt samt workshops med nära anknytning till 
praktiken kompletterar studenternas presentationer. Målet är att lyfta fram FoU-marknaden som en 
regional mötesplats för utbildning, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning inom i 
sammanhanget aktuella områden.  

Kommenterades att detta är ett intressant initiativ. Frågan tas upp under SUD AU 16 september. 

11 SUDs strategi- och planeringsdagar Tällberg 6-7 oktober 2022 
Föredragande Therese Nilsson.  
SUDs strategi- och planeringsdagar äger rum lunch till lunch den 6–7 oktober i Villa Långbers, 
Tällberg. Syftet är gemensamma diskussioner om strategiska satsningar för en evidensbaserad praktik.  

Målgruppen är SUD Rådet och chefer och medarbetare med strategiska uppdrag inom socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård. Se bifogat program för mer information. Anmälan senast 31 augusti 
till Amanda Frank på afa@du.se 

12 Kompetensutveckling Högskolan Dalarna  
a) Kurser socialt arbete på avancerad nivå. Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete. 

För nya magisterkurser i socialt arbete hänvisas till hemsida och utskick från Therese. För dessa kurser 
gäller att den sökande måste vara behörig och att de inte innebär någon kostnad.   
 

b) Ledarskap för chefer i socialtjänsten. Ulf Kassfeldt, adjunkt i socialt arbete. 
Den ledarskapskurs som tagits fram inom ramen för SUD samarbetet och ges hösten 2022 har fått gott 
gensvar. Våren 2023 går kurs 2, se SUDs hemsida. Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem 7,5 hp - 
Högskolan Dalarna (du.se)  Intresseanmälan kan ske redan nu till Ulf Kassfeldt. Anmälda inom SUD 
samarbetet prioriteras men då planeringen är en långsiktig satsning på ledarskapskurser i samarbete 
mellan HDa och socialtjänsterna i Dalarna kommer kurserna även att spridas utanför SUDs 
medlemmar. Det är därför bra om intresseanmälan görs så snart som möjligt. På sikt är planen fyra 
kurser med Rektorsprogrammet som förebild.  
 

c) Framtida återkommande träffar för enhetschefer. Therese Nilsson. 
Enhetschefer har identifierats som en viktig grupp med kunskap och kompetens och behov av 
återkommande träffar. Start planeras våren 2023.  

 

mailto:afa@du.se
https://www.du.se/sv/samverkan/sud/socialtjanstens--och-omsorgens-styrsystem-75-hp/
https://www.du.se/sv/samverkan/sud/socialtjanstens--och-omsorgens-styrsystem-75-hp/
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13 Övriga frågor  
Inga övriga frågor hade anmälts. 

 
14 Nästa möte och mötets avslutande  
Nästa möte är SUD AU den 16 september. Nästa SUD råd äger rum på Högskolan dalarna 16 
december. Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.   
  

 
Vid protokollet  Justeras 
Satu Sundström  Therese Nilsson 
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