
YRKESRESAN FÖRSTUDIE
Funktionshinderområdet

Myndighet/utförare

Partnerskap till stöd för 

Kunskapsstyrning inom socialtjänst

RSS/SoS/SKR



INLEDNING
• Nu har vi startat arbetet med att ta fram en förstudie inför Yrkesresa/or för personal i 

verksamheter som möter personer med funktionsnedsättningar, som får insatser enligt LSS 
eller SoL.
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar och kompetensbehov både inom 
myndighetsutövning och utförarverksamhet. Förstudien ska också ta ställning till om det bör 
vara en gemensam Yrkesresa eller två separata Yrkesresor utifrån nytta, behov och möjligheter. 

• Kommunförbundet Västernorrland är ansvariga för arbetet som genomförs i samverkan med 
Socialstyrelsen och SKR, inom ramen för det Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten som finns mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), Socialstyrelsen 
och SKR.

• Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag inför beslut i den nationella styrgruppen om 
utvecklingen av yrkesresa/or för personal i dessa verksamheter. Förstudien beräknas vara klar 
vid årsskiftet.



UPPDRAGET MYNDIGHET OCH 
UTFÖRARE

• GRs material från förstudien vård och omsorg lyfts in i förstudiemallen. 
Gäller endast utförardelen. Stämmer överens med det som efterfrågas i 
mallen. Dialog har skett med GR. 

• Om något saknas eller fördjupas behöver den informationen tas reda på.

• Fokus nu Myndighetssidan





FÖRBEREDANDE ARBETET

• Projektorganisation

• Behov av informationsinsamling och identifiera källor

• Identifiera och kontakta berörda aktörer



PROJEK TORGANISATION
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STRATEGISKA GRUPPEN

• Strategisk grupp har representanter från alla tre parter i Partnerskapet och har i uppdrag är 
att stötta med kunskap i sakfrågan samt kring vägval och vid behov bidra med stöd i form 
av resurser (medarbetare) från sin organisationer (i operativ grupp) eller kontaktvägar in i 
respektive organisation.

I strategiska gruppen för förstudie funk ingår:

• Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen

• Anna Thomson, samordnare funktionshinderfrågor SKR

• Sirpa Virtanen, chef FoU Västernorrland

• Maria Holknekt, projektledare FoU Västernorrland



OPERATIVA GRUPPEN

• Operativ grupp kan vid behov utses av den strategiska gruppen då ytterligare 
resurser för att genomföra piloten behövs. En representant kan ingå både i den 
strategiska och operativa gruppen.

I den operativa gruppen ingår:

• Maria Holknekt, projektledare FoU Västernorrland

• Anna Thomson, samordnare funktionshinderfrågor SKR

• Carina Wiström Bergstock, Socialstyrelsen

• Therese Hellman, Socialstyrelsen

• Ev en RSS representant? 



REFERENSGRUPP/ -ER

• Särskilda grupper som syftar till att stödja förstudien med sina kunskaper, 
erfarenheter, synpunkter och stötta i kontaktvägar.

• Behöver skapas!
• Förslagsvis 5 personer från Nationella kompetensrådet

• Förslagsvis 6-7 personer från SKR:s funktionshindernätverk 



HÖSTENS 
ARBETE

• September - insamlade till bakgrund och inför intervjuer
• Inläsning

Kontakt med SKR gällande statistik (Personalen i vården)
Kontakt med SoS gällande statistik
Kontakt med yrkesorganisation gällande statistik
Enkät till verksamhetschefer i länet  -
(befattningar/kompetenskrav/antal – myndighetsutövning)
Möte med SBU 16 sep
Kontakter med Göteborgsregionen angående Yrkesresan BoU
Kontakter med Göteborgsregionen ang förstudien Vård och 
Omsorg
Insamling av tänkbara personer för intervjuer (vissa kontakter 
knutits)
Bedöm vem/vilken aktör som är mest lämplig för att besvara olika 
frågor

• Oktober - Intervjuer och dokumentation

• November - Avstämningar, uppföljningar och 
dokumentation

• December - Färdigställande av rapport.



SLUTLIGEN

• Representanter (5 st) från nätverket 
önskas

• VEM? ☺

/Maria Holknekt

Maria.holknekt@kfvn.se

mailto:Maria.holknekt@kfvn.se

