
 

 

 
Korta anteckningar från den digitala 

Kompetensrådsträffen den 2 juni 2020 
 

Här följer mycket korta anteckningar från den digitala kompetensrådsträffen, de presentationer som visades 

kommer att finnas på i mappen på NKR:s sida (på VO-College hemsida) där kommer även minnesanteckningarna 

att finnas.  

 

Inledning och bakgrund 

Den här digitala kompetensrådsträffen fokuserade på information utifrån områden som representanter i NKR 

mejlade in efter min förfrågan i slutet av april. Då digitala plattformar har både för- och nackdelar, valde vi att ha 

punkter som presenterades och möjligheten till interaktion ( frågor, synpunkter etc) skedde framför allt via chatt 

funktionen. Men även viss möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor fanns. 

 

En punkt handlade om att identifiera områden för fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte utifrån intresse och 

behov. De områden som identifierades var de som fanns med inbjudan som förslag. Mer om det längre ner i 

dokumentet. 

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 

Vid dagens möte ägnades störta delen åt uppdraget om kompetens i bostad med särskild service, som 

presenterades av Kristina Lindholm från Socialstyrelsen.  Inför mötet hade Kristina skickat ut ett antal frågor som 

flera redan hade besvarat skriftligt. Vissa frågor diskuterades även under mötet och Kristina vill gärna ha in fler 

synpunkter och svar skriftligt senast 12 juni. Kontaktuppgifter finns i presentationen som bifogas.  

Kristina vill gärna medverka vid NKR till hösten för fortsatt dialog i frågan.  

 

Även andra frågor som Socialstyrelsen jobbar med, presenterades av Ann-Kristin Sandebjer och Carina Wiström-

Bergstock. Mer om det finns att läsa i Socialstyrelsens presentation som bifogas.  

Ann-Kristin vill gärna ha tips på goda exempel från verksamheter i norra Sverige utifrån rådande situation med 

Covid-19. Framgångsfaktorer i arbetet under rådande situation. 

 

Senaste nytt från Myndigheten för Yrkeshögskolan 

Lisa Östbring, omvärldsanalytiker vid Myndigheten för Yrkeshögskolan gav oss senaste nytt. 
I den presentation som visades finns ett förtydligande för bild 9: Diagrammet innehåller bara stödpedagoger, 

ingen aktiveringspedagog. 

 
Områden för fortsatt dialog i andra/ mindre digitala forum? 
I inbjudan fanns nedanstående förslag med och tanken är att de som är intresserade av att diskutera dessa frågor 
hör av sig till Annbrith eller Mikael ( se nedan) , som sedan bjuder in till digitala möten med de som är 
intresserade. På det sättet kan dialogen ske i mindre grupper mellan kompetensrådsträffarna. 
 
Finns det fler förslag på områden att diskutera, så ställ frågan om det finns intresse av att bjuda in till ytterligare 
digitala möten. NKR brukar vara bra på att både ställa frågor – och svara via mejl. 



 

 

 
 
Gymnasieutbildning, nya VO programmet – AnnBrith Davidsson 
 annbrith.davidson@vastra.goteborg.se  
 
 
Välfärdsteknik - Hur arbetar vi i regionerna för utveckling av välfärdsteknikfrågan i 
kompetensförsörjningsperspektiv, riggning av välfärdsteknikcoacher eller liknade internt, samarbete MYH mm – 
Michael Mårtensson 

 michael.martenson@landskrona.se  
 

  

Avslutning 

Om höstens möte med NKR kommer att bli digital eller om vi kan träffas fysiskt, får framtiden utvisa. Men ett 

möte med NKR kommer att planeras in, dock är inget datum bestämt än. 

Jag hoppas och tror att ni kommer ta chansen att boka digitala möten utifrån ovanstående frågor eller nya/ andra 

frågor. Kanske kan det ni diskuterar sedan presenteras på kommande NKR. 

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och semester så småningom. 

Har ni frågor eller funderingar så hör ni förstås av er. 

 

Carin Bergström 

antecknade 
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