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Korta minnesanteckningar från digital träff med 

NKR 22 juni 2021 

 
Här följer övergripande anteckningar från kompetensrådsträffen, den presentationer som 

visades finns i samma mapp på NKR:s sida (på VO-College hemsida) som 

minnesanteckningarna.   

 

Inledning 

Dagen inleddes med att programmet för dagarna presenterades och fortsatte sedan med 

en presentationsrunda.  Därefter presenterade Kristina Lindholm och Carina Wiström 

Bergstock, Socialstyrelsen rapporten om kompetens i LSS- bostäder 

Med presentationen som utgångspunkt fortsatte sedan en diskussion om förslagen i 

rapporten och reflektioner från deltagarna. Presentationen är utskickad och finns även i 

mappen på NKR:s sida ( se ovan). 

 

Efter en kort paus fortsatte sedan reflektion och diskussionen i NKR utifrån vad som kan 

göras och hur resultaten kan tas om hand på lokal och kanske regional nivå. Även frågan 

om det finns något som kan göras tillsammans berördes övergripande. 

 

Bland det som lyftes var den kommande Yrkesresan och de möjligheter till samverkan som 

kanske kan finnas där. Yrkesresan är en punkt på höstens NKR, där Johanna Maxson, SKR 

ger en lägesbeskrivning av arbete och vad som är på gång. Maria Holknekt, Västernorrland 

berättade att hon kommer arbeta med Yrkesresan i Västernorrland och kan 

förhoppningsvis ge ett regionalt perspektiv på frågan nästa NKR. 

 

Svårigheten med att upphandla rätt kompetensutveckling för funktionshinderområdet 

lyftes också och här kan säkert flera i NKR bidra med goda exempel. Bland annat Malin 

Carlsson och Mia Grauers från Carpe som jobbar mycket med det. 

 

En annan fråga som diskuterades var chefers kompetens, något som NKR har arbetat med 

på olika sätt under lång tid. Monica Andersson, Sörmland som varit med i NKR sedan start, 
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berättade kort om det arbete som är gjort. Syftet har varit att tydliggöra behovet av 

kompetens hos chefer och det finns material att läsa i dokumentbanken på NKR:s sida. 

Monica lämnar NKR nu men ersätts av Gunilla Petterson som också var med på mötet. 

Gunilla reflekterade kring att behovet av kompetensutveckling ser ut på ett annat sätt i 

dag än tidigare. Exempelvis lyftes behovet av språkstödjande insatser. 

 

Här finns en hel del att hämta via VO-College arbete med språkutveckling https://www.vo-

college.se/sprakutveckling  

 

Socialstyrelsen allmänna råd om kompetens, SOSFS 2014:2 diskuterades mycket och alla 

var eniga om att de har varit och är otroligt viktiga i arbetet med kompetensfrågorna inom 

området. Att dessa uppdateras för att även fortsättningsvis kunna användas i arbetet på 

olika sätt, var något deltagarna var eniga om behövs. Genom att skicka dessa anteckningar 

till Carina och Kristina ( Socialstyrelsen) som inte var med under hela mötet, så förmedlar 

vi detta nu. Men det var en fråga som NKR identifierades som något konkret att samlas 

kring, bevaka och påverka på det sätt som är möjligt. Ett förslag var att ha en workshop 

(digital) för att fortsätta diskutera frågan. Ett förslag som får tas med till höstens 

planering. 

 

Avslutningsvis  

Den 28 september genomförs ett digitalt NKR med fokus på vad som faktiskt är på gång 

och vilka möjligheter som kan finnas. Exempelvis Yrkesresan, Myndigheten för 

yrkeshögskolans korta utbildningar (kurser och kurspaket) mm. Inbjudan är utskickad och 

sista anmälningsdag är den 17 september. 

 

Trevlig sommar! 

 

Vid tangenterna  

Carin Bergström 
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