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Förberedelser – uppdrag 1

• Juni – november 2013

• Projektorganisation 

med arbetsgrupper

• Kartläggning på 

generell nivå

• Förutsättningar för 

titelbyte i Luleå

• Målsättning

- Samsyn om införande 

av nya titlar

- Att alla tycker det är bra



Medarbetare som omfattas av titelbyte 

Benämning Antal personer

Verksamhetschef 1 

Områdeschef 4 

Enhetschef/verksamhetssamordnare 1

Enhetschef 32 

Ledsagare/avlösare 8 

Metodutvecklare 3 

Arbetsterapeut 4 

Personliga assistenter 174

Handledare/samordnare 2 

Rehabiliteringsassistent 105 

Handledare, gruppbostad 355 547 medarbetare

Handledare, daglig verksamhet 85 



Stödassistent

Utbildning

Vård & omsorgsprogrammet

-Programfördjupning med

yrkesutgång, funktionsnedsatta

Barn & fritidsprogrammet

- Inriktning socialt arbete eller

pedagogiskt arbete 

Stödpedagog

Utbildning

Grundläggande kunskaper

motsvarande stödassistent samt

Eftergymnasial specialisering

inom verksamhetsområdet

- Minst 200 yrkeshögskolepoäng

eller

- 60 högskolepoäng

Bas Fördjupning

Niclas

Andreas

Boel

Göteborgsprofilen
Göteborgsprofilen



4

Lista alla anställda 

Kopiera/scanna formella 

kompetenser från 

personakterna (statshuset) 

Bokföra urvalgruppen i ett 

statistisk hanterbart 

dokument (Excel)

Kolla internt vilka vi har 

dokument på (Formella 

kompetenser)

Ta ut eftergymnasiala 

utbildningar/kurser

Inhämta kursplaner –

utläsa utbildningsinnehåll

Ge ett  underlag för senare beslut om vilka eftergymnasiala 

utbildningar/ kurser som kan ingå i kunskapskravet för 

stödpedagoger i Luleå kommun.

1 2

3 4

5 6

Tillvägagångsätt

Omvärdsbevaka utbildningar 

inför framtida rekrytering



Eftergymnasiala program

60 högskolepoäng motsvarar ett år.

Masterexamen

Magisterexamen

Kandidatexamen

Högskoleexamen

Stödpedagogutbildning

Stödpedagog skulle i relation
till utbildningsomfång kunna 
omfatta ett års studier. 

Stödpedagogens akademiska omfattning



Förutsättningar för stödpedagog

Akademiska underbyggnaden bland baspersonal.

Vanligaste utbildningsinnehåll

Beteendevetenskap:
Pedagogik, sociologi, psykologi 
Social omsorg

Eftergymnasial

Övriga

10.8 %

= 162.7 hp



A

B

C

Barnskötare barn 0-12 år (1 läsår)

Omvårdnadsutbildning för vuxna (komvux)

Grundkurs/ påbyggnadskurs för omsorger om

Psykiskt utvecklingsstörda (1 termin)

De tre vanligaste utbildningarna 

Personal födda 1960-1969 Stöd & omsorg

Övriga utbildningar

Tvåårig vårdlinje Hälso & sjukvård/ åldringsvård

Utbildning för vårdbiträden med yrkeserfarenhet (10 veckor)

Tvåårig socialservicelinje (vårdbitr kompetens)

Tvårårig sociallinje

Tvåårig vårdlinje gren för omsorger om barn & ungdom



Nästa steg - genomförandet

 Beslut att införa nya titlar

 Strategi och tidplan för genomförande

 Arbetsgrupp för titelbyte
 Arbetsinnehåll 

Mål- och ansvarsbeskrivning med kravspecifikation

 Bedömningsgrupp 
 Validering av grundläggande kunskaper



Exempel på frågor att ”reda ut” 

 Vilka utbildningar på akademisk nivå är relevanta 
för stödpedagoger?

 Medarbetare som har kompetens motsvarande 
undersköterska inom äldreomsorgen?

 Vilka utbildningar är att betrakta som likvärdiga med 
förslag till utbildningskrav?



Bedömningen ger olika resultat och 
handlingsplan

Strikt bedömning

• Följer socialstyrelens allmänna 
råd.

• Endast formell kompetens

• Färre stödassistenter och 
stödpedagoger

• Fler valideringar

• Säkerställer likvärdig  
utbildningskompetens

Reell bedömning

• Godkänner äldre utbildningar i 
kombination med erfarenhet

• Formell och reell kompetens

• Fler stödassistenter och 
stödpedagoger

• Färre valideringar

• Säkerställer inte likvärdig 
utbildningskompetens.



Hur går det till?

En bedömningsgrupp gör en kvalitetssäkrad 
bedömning om medarbetarens utbildning 
uppfyller krav för någon av de nya titlarna.

Bedömningsgruppens sammansättning

 Två handläggare från personal
 Verksamhetsutvecklare i stöd och omsorg
 Facklig representant (kommunals avtalsområde)
 Områdeschef för aktuellt område
 Enhetschef för aktuell medarbetare



Arbetsprocess 

1. Informationsbrev till medarbetaren med uppgifter om vilka 
betygsunderlag som finns i personakten.

2. Medarbetaren har möjlighet att komplettera eventuella handlingar som 
saknas.

3. Bedömningsgruppen sammanträder. Bedömer om utbildningarna 
motsvarar utbildningskrav för någon av de nya befattningarna. 

4. Medarbetare som inte uppfyller utbildningskravet behåller nuvarande titel. 
Får ett underlag till individuell kompetensutvecklingsplan.

5. Personalchefen förhandlar enligt MBL § 11 om ändrad titel på individnivå 
för medarbetare som uppfyller utbildningskravet.



Bedömningsunderlag

Uppfyller utbildningskrav Ja Nej Delvis

för befattningen stödassistent

Uppfyller utbildningskrav Ja Nej Delvis

för befattningen stödpedagog



Användningsområden - bedömningsunderlag

• Medarbetarsamtal

• Individuell kompetensutvecklingsplan

• Utbildningsplanering



Verksamhetsområde gruppbostad

• Start 4 mars

• 11 områden

• 30 gruppbostäder

• 283 handledare

• Klart 12 augusti

• ”Sista” bedömningsgrupp, december 2015









Prioritera, behörighetsnivå – handledare

 Nej och delvis

 Individuellt bedömningsunderlag

 Kompetenssamtal 2-9 september

 Validering – 40 platser

 Programfördjupande kurser



Prioriterade för validering

 Har eftergymnasial utbildning (helt eller delvis) – saknar 

grundläggande utbildning motsvarande stödassistent.

 Har äldre utbildning och lång erfarenhet.

 Saknar grundläggande utbildning och har lång erfarenhet.

 Har läst enstaka kurser på gymnasienivå.









Utmaningar

• Ny process

• Hålla tidplan

• Vara konsekvent

• Betygsunderlag

• Backa bandet

• Nya anställningar

• Ökad efterfrågan

• Nya infallsvinklar… 



Stödpedagog per automatik?

Inflation i befattningen Behovsstyrd efterfrågan



Daglig verksamhet

• Start 28 oktober

• 7 områden

• 16 verksamheter

• 138 handledare

• Klart 13 januari 2016

• Sista bedömningsgrupp 2016-01-27











lulea.se

Erfarenheter

• Säkerställ rutin vid nyanställning och under 

pågående anställning för:

Handlingar till personalakt

Kompetensregistering av adekvat kompetens

• Bedöm inte på uppgifter i A7-rapport.

• Bedöm inte på uppgifter i valideringsunderlag.

• Verifierade betyg = poäng att tillgodoräkna.

• Intyg = meriterande


