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Verksamhetsplan för Socialhögskolan 2023 
Institutionsstyrelsen har antagit en strategi för Socialhögskolan 2022-2026, som i 
stor utsträckning följer fakultetens och ytterst universitetets strategier (se bilaga 
1). Tillsammans med återkommande policy- och strategidiskussioner i styrelsen 
har denna strategi varit vägledande för arbetet med verksamhetsplaneringen för 
2023. 

Socialhögskolan lämnar 2022 och går in i 2023 
Under det gångna året har Socialhögskolans 75 år uppmärksammats på flera sätt. 
Först ett mycket lyckat öppet hus med ett varierat och spännande program och 
många involverade kollegor. Sedan en hejdundrande personalfest på Mejeriet för 
ca 130 personer. Innan året var slut utgavs en diger Jubileumsbok som reflekterar 
och illustrerar just Socialt arbete i förändring. Boken presenterades på ett 
webinarium. 

Det har också varit ett arbetsamt år. I undervisningen har vi brottats med ännu en 
omställning från digital undervisning till campusundervisning. I tillägg till detta 
har ett hårt arbete genomförts av kursföreståndare och lärarlag för att anpassa 
undervisningen till den nya timtilldelningsmodellen. Flera av våra större 
forskningsprojekt är i slutfasen med allt vad det innebär av detaljplanering och 
pressande deadlines. Administrationen har arbetat intensivt för att anpassa och 
fördela arbetsuppgifter till den nya och reducerade styrkan som nu utgör TA-
teamet.  

Under 2023 ska vi arbeta för att fortsätta att utveckla och förbättra vår verksamhet 
men vi måste samtidigt justera våra förväntningar till de snävare ekonomiska 
ramar som hela universitetet drabbats av, eller rättare sagt hela samhället. I ljuset 
av detta och de förändringar vi kämpat med under 2022, är personalplanering och 
arbetsmiljöfrågor av hög prioritet det kommande året. Arbetsvillkor och hur 
arbetstid planeras måste följas upp för att vi ska kunna försäkra oss om rimliga 
arbetsförhållanden. Vi har också en ny regering med starka viljeyttringar som kan 
få stora konsekvenser för socialt arbete framgent, både vad gäller praktik, 
utbildning och forskning. En bevakning av sådana yttringar möjliggör att vi lättare 
kan både påverka utvecklingen och fortsätta att vara i framkant när dessa 
viljeyttringar eventuellt omsätts i konkreta direktiv. 
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Utbildning 
Intresset för våra olika program och kurser är fortsatt högt även om man kan 
skönja den generella nedgång i antal sökande som är giltig för all 
högskoleutbildning i Sverige under 2022.  
  
2022 visade en fortsatt överproduktion av helårsstudenter (HÅS) trots ett minskat 
intag till masterkurserna sedan malmöstudenterna nu har en egen metodkurs och 
trots att vi minskat överintaget på Socionomprogrammet. Överproduktion av HÅS 
innebär att vi ger undervisning som vi inte får ersättning för. Svårigheten att 
kontrollera att vårt undervisningsuppdrag står i balans med fakultetens tilldelning 
påkallar ännu noggrannare rutiner för uppföljning kontinuerligt under året. 
Överproduktionen har också föranlett diskussioner i institutionsstyrelsen kring hur 
vi ska fokusera vårt utbildningsuppdrag.  
 
Det är institutionsstyrelsens och ledningens uppfattning att det viktigaste 
uppdraget är våra program som vi vill fortsätta utveckla och förbättra: 
Socionomprogrammet, Masterprogrammet, Hälso- och 
sjukvårdskuratorsprogrammet samt utbildning i grundläggande psykoterapi. I den 
mån vi har möjlighet till utveckling ska vi satsa på fortbildning och fördjupning i 
första hand, alltså kurser på avancerad nivå. När Lunds universitet tilldelar 
utvecklingsmedel från central nivå gäller det denna typ av kurser (t.ex. livslångt 
lärande) och vi bör ha en beredskap att kunna svara upp mot sådana 
efterfrågningar. Fristående kurser på grundnivå vars syfte varit breddad 
rekrytering och tillgänglighet bör i nuläget inte prioriteras. Ett undantag är Social 
work in Sweden, en kurs på grundnivå som går på engelska, vilket möter 
fakultetens krav på engelskspråkiga kurser.  
 
Pedagogiska samtal i lärarkollegiet ska uppmuntras genom redan etablerade 
sammanhang (t.ex. pedagogisk dag) men också genom nya initiativ som väcks av 
lärare. Pedagogiska rådet ska permanentas som plattform för att dryfta och initiera 
pedagogisk utveckling och förändring. På masternivå planeras för en så kallad 
internship-kurs. Syftet är att masterstudenter ska kunna göra praktik i ett pågående 
forskningsprojekt. Modell finns redan på fakulteten och civilsamhällesgruppen 
har erfarenhet av att anlita masterstudenter i forskningsprojekt. Vidare har 
institutionsstyrelsen diskuterat att vi bör initiera ett arbete kring kravnivåer på 
socionomprogrammet, liksom påbörja en översyn av kurslitteraturen.  
 
Utvecklingsplanen som gjordes på basis av utvärderingen av våra socionom- och 
masterprogram 2020, ska följas upp och rapporteras till fakultetsstyrelsen efter 
behandling i styrelsen. Canvasimplementering fortgår med administrativt stöd i 
syfte att göra sidorna mer samstämmiga från kurs till kurs. Det finns också behov 
av ett mer pedagogiskt innehållsligt stöd. Behovens art ska undersökas och 
formen för ett sådant stöd ska utformas och genomföras. Avtal och 
överenskommelser gällande arvoden för VFU-handledning ska ses över för att 
undersöka möjligheten att reducera arvodet.  
 
VFK-projektet (verksamhetsförlagd kompetensutveckling) framskrider så 
sakteliga med positiva kontakter i både Lunds kommun och Helsingborgs stad. 
VFK innebär att en lärare följer en professionell under två veckors tid. Projektet 
syftar till att ge lärare möjlighet att erhålla aktuell kunskap om vad som sker på 



 

 3 

fältet, vilka arbetsmetoder som används, vilka frågor som är brännande eller 
relevanta just nu. Under 2023 planeras VFK för fyra kollegor.  
 
Forskning 
I arbetet med långsiktig budgetering eftersträvas en ekonomi som bär sig utifrån 
en uttalad målbild kring vad de fakultetsfinansierade forskningsmedlen ska gå till. 
Ambitionen är att planera för en verksamhet som säkerställer doktorandantagning 
vartannat år och meriteringstjänster, främst biträdande lektorat men också post 
docs, som utlyses återkommande. Målbilden för närvarande är minst 10 ”interna” 
doktorander som går på fakultetsmedel, 1-2 biträdande lektorer och, inom en inte 
alltför avlägsen framtid, 8 professorer. Därtill är målet att vi ska ha minst 2-3 
doktorander som går på externa medel med viss samfinansiering.1 Vi arbetar 
också för att kunna fastställa mått på hur många heltidslektorat som läggs på 
forskning och uppdrag för att lättare kunna förutse rekryteringsbehov. I nuläget 
kalkyleras med att 6 heltidslektorat ”försvinner” till forskning med externa medel.  
 
En åtgärd som kommer att förbättra ekonomin på verksamhetsgrenen för 
fakultetsfinansierad forskning är en stegvis återgång till att kontera 
lektorstjänsternas kompetensutvecklingstid på utbildningssidan. 2024 kommer all 
kompetensutvecklingstid åter falla på utbildning. Det betyder inte att vår syn på 
hur kompetensutvecklingstiden används ändras. Kollegor ska uppmuntras till att 
använda kompetensutvecklingstiden till forskning då det är en given vinst för 
undervisningen. Vikten av att lektorer också forskar uttrycks i Socialhögskolans 
strategi. Vi har stora mängder forskning som ligger i den framskjutna 
kompetensutvecklingstiden. Personal med hög omfattning av framskjuten 
kompetensutvecklingstid ska stödjas i planeringen av densamma för att kunna 
nyttja den på bästa möjliga sätt för skrivande och/eller genomförande av projekt. 
Ett exempel på sådant stöd kan vara en ”sparringpartner” som fungerar som stöd 
och diskussionspart på nära håll.  
 
Institutionens egna stimulansmedel ska behållas för att främja möjligheten för 
kollegor utan externa anslag att delta i konferenser och liknande. I denna pott 
läggs också medel för språkgranskning då fakulteten från och med 2023 inte 
längre ger stöd för språkgranskning av engelska artiklar. Vi ska se över 
seminariestruktur och -kultur i försök att få igång aktiviteten mer, bland annat 
genom att bjuda in internationella gästföreläsare som ett återkommande inslag. I 
skrivande stund planeras också för att nominera en hedersdoktor från socialt 
arbete till samhällsvetenskapliga fakultetens ceremoni i maj 2023. 
 
RJ-programmet och flera forskningsprojekt är i slutfasen under 2023. Vi ska 
fortsatt arbeta för att både öka volymen ansökningar och deras kvalitet. En plan är 
att särskilt fånga upp ansökningar för projekt som inte beviljats under året för 
vidare utveckling och förbättring. En rutin för diarieföring av etikansökningar ska 
införas och ett projekt då etikansökningar och tillhörande beslut diarieförs 

                                                      
1 För jämförelse kan nämnas att under 2022 har vi haft 9,2 heltidsdoktorander på fakultetsmedel 
och 3,6 heltidsdoktorander på externa medel. 6 professorer av vilka 3 har kraftigt nedsatt tid på 
grund av uppdrag. Professorsgruppen finansieras också med externa medel, sammantaget 
motsvarande 2 heltidstjänster. Vi har 2 biträdande lektorer vars forskningsdel i hög utsträckning 
finansieras med externa medel. Post docs går i huvudsak på externa medel. 
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retroaktivt påbörjas för att uppfylla regelverkets krav. Vidare ska en inventering 
göras beträffande behov av stöd till program- och projektledare.  
 
 
 
Forskarutbildning 
Under det gånga året har vi bara haft en disputation men under 2023 får vi en 
sannolik ketchupeffekt med ca 5 disputationer. Under 2022 har en doktorand 
antagits på externa medel. 2023 har vi beslutat att åter ta in doktorander till hösten 
och budgeterat för ca 4 doktorandtjänster samt en lokal introduktionskurs för 
denna grupp. Ett rekryteringsråd inför doktorandantagningen är i huvudsak 
bemannat och kommer att arbeta med antagningen under våren. Lyckade 
forskardagar genomfördes återigen i Smygehuk. 
 
Frågor som kvalitetssäkring och arbetsmiljö på forskarutbildningen måste arbetas 
med kontinuerligt och vi fortsätter att arbeta strategiskt för att doktorander ska 
kunna bli klara innan eller i nära anslutning till att deras doktorandtjänst går ut.  
 
En genomgång av kostnader i samband med disputation ska göras. Vi har en 
tendens att överskrida ersättningen från fakulteten med råge och skulle behöva ha 
en mer medveten idé om vad våra disputationer får kosta. Vi ska också ta fram 
rutiner för FYS-doktorandernas ”licputationer” som startar under 2023.  
 
 
Internationalisering 
Så sakteliga ökar in- och utresande till och från institutionen i takt med att 
restriktioner släpps och covidsmittan blir mer hanterbar. Vi har haft en hel del 
gästforskare och en gästdoktorand under året på kortare eller längre besök. Vi ska 
fortsatt välkomna gästforskare som har en koppling till vår forskning eller våra 
forskare. Detsamma gäller pedagogiska utbyten.  
 
Initiativ på internationaliseringsområdet som påbörjades förra året ska under 2023 
permanentas och förbättras. Det handlar exempelvis om ”internationalisering på 
hemmaplan”, dvs. internationella inslag på kurser, och att involvera våra 
gästforskare i undervisning och/eller i forskargrupper, hålla seminarium, etc. 
Kartläggning och synliggörande av våra internationella samarbeten ska ske med 
hjälp av Lucris. Aktiviteter för att inspirera och uppmuntra både lärare och 
doktorander till erasmusutbyten ska arrangeras. Vi ska i första hand fokusera på 
internationella utbyten med de som har en koppling till vår egen forskning och 
undervisning. 
 
 
Medarbetare, ledning och organisation 
Den nya timtilldelningsmodellen ska nu implementeras fullt ut vilket sannolikt 
kommer kräva en inkörningstid innan den sätter sig. Det gäller både pedagogiskt 
genomförande och innovation på kurserna samt interna administrativa rutiner. Vi 
ska fortsatt bevaka frågor som nyordningen väcker. Vilka konsekvenser får detta 
för lärares tjänsteplanering? Kan vi bibehålla och även utveckla kvaliteten på 
undervisningen inom dessa nya ramar? Hur förändras bemanningsarbetet för såväl 
kursföreståndare som studierektorer? En utvärdering av det pågående arbetet på 
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kurserna ska presenteras i början av året. Vidare blir medarbetarsamtalen, 
kursdialogerna och samtal med studenterna (bl.a. studieråd och månatliga möten 
med socionomsektionen) viktiga verktyg för att följa upp förändringar och 
konsekvenser.  
 
Rutiner för personalplanering är fortsatt under utveckling både administrativt och 
konkret gentemot personal. Administrativ tid för kollegiet kommer med den nya 
timtilldelningen att garanteras och synliggöras i Retendo. Det möjliggör att 
tydligare kunna planera och följa upp den individuella arbetsinsatsens balansering 
mellan undervisning, forskning och övrig tid. 
 
TA-gruppen har haft kontinuerliga diskussioner under året gällande gruppens 
arbetsmiljö och arbetsfördelning för att hitta rätt i den nya konstellationen. 
Utökningen av institutionsservice tjänster behöver få sätta sig innan vi kan se om 
någon förändring behövs. Vi ska fortsätta arbetet med att utröna verksamhetens 
behov av administrativt stöd och service för att få kunskap om det befintliga 
stödet är tillräckligt eller behöver utökas. Det är exempelvis nödvändigt att 
fortsätta arbetet med att allt fler kollegor ska få stöd och kunskap om de digitala 
system vi måste kunna bemästra.  
 
Vi kommer fortsatt att arbeta för att möjliggöra att lärare kan bruka den 
framskjutna kompetensutvecklingstiden/forskningstid (den så kallade 
lärarlöneskulden) med målet att den större mängden är förbrukad 2025. Det ligger 
också i linje med propåer om att alla fakultetens lärare ska ”nolla” den 
framskjutna kompetensutvecklingstiden under de kommande 3-4 åren. Vi kommer 
alltså fortsatt sannolikt vara beroende av extern eller tillfällig arbetskraft i ganska 
stor utsträckning trots att vi reducerat timmarna i omlopp. I första hand vill vi ge 
möjlighet för våra nydisputerade doktorander att få undervisning när behov finns. 
I början av året inventeras framtida personalbehov. Det är sannolikt att någon 
lektorstjänst kommer att utlysas med tillsättning 2024.  
 
Val av prefekt och ställföreträdande prefekt samt styrelse inleddes i slutet på 2022 
och väntas vara klart före sommaren 2023.  
 
 
Campus Helsingborg 
Ansträngningarna att få en mer levande miljö i Helsingborg för både personal och 
studenter har varit många genom åren. Ledningen och styrelsen har påbörjat 
diskussioner om en viss omorganisation av undervisning i Helsingborg och att ha 
ett lärarlag som gör merparten av sin undervisning där. Vi vill utforska 
möjligheten att göra olika istället för att sträva efter att undervisningen ska vara så 
lik som möjligt på båda orterna. Ett första steg är att undersöka de ekonomiska 
förutsättningarna samt möjligheten till utvecklingsmedel från LU-håll. Om vi 
kommer vidare här planeras för en arbetsgrupp (inklusive studenter) som arbetar 
med hur en sådan omorganisation skulle se ut och gå till.  
 
 
Mera nytt för 2023: Ny ordning för internat och externat 
Covid och ekonomiskt läge har bidragit till att vi kommit ur balans vad gäller 
internat för personalen. Forskardagarna har dock kunnat genomföras för fjärde 
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året i rad men internat för hela personalen har inte ägt rum på länge. Givetvis 
måste vi ta hänsyn till ekonomiska förutsättningar men vi bör ha ett mål för vilken 
typ av internat/externat vi ska ha samt med vilken frekvens. Efter egna 
överväganden och inspiration från andra institutioner vill vi nu prova följande två 
mötessammanhang: 
 
Höstkickoffdagar  
• för alla anställda 
• stående temakategorier är arbetsmiljö, utbildning och forskning 
• 1-2 dagar före höstterminsstart 
• Vartannat år internat med start 2023, vartannat år externat (2024) 
 
Forskardagarna 
• för alla doktorander, lärare och forskare, post docs 
• stående temakategorier är forskning och forskarutbildning 
• 1-2 dagar under senhösten  
• Vartannat år externat med start 2023, vartannat år internat (2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 


