
Så här har vi arbetat med 
kompetensfrågorna

gemensamt i Jönköpingsläns 13 
kommuner



Förberedelser
• En fråga redan från 2015 om att samverka mellan kommunerna och 

gemensamt anordna verksamhetsnära kurser/utbildningar 

• Vilken kunskap saknas?  En fråga till metodstödjarnätverket, habiliteringens 
personal och cheferna i länet.

• Chefsnätverket bestämmer mål = Uppfylla kraven i SOSFs 2014:2 samt 
prioritera ändrade arbetssätt och titelbyte - Ansvar och roller- mynnar ut i 
en kompetensplan

• Tar fram gemensam policy för titelbyte

• Tar efter modell som Barn och Unga har lång erfarenhet av
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[Skriv här] 
 

 

Jönköpings läns kompetensplan inom Funktionshinderområdet uppdaterad 2020-05-04

0 till 2 år i verksamhetsfältet 2 – 5 år i verksamhetsfältet minst 5 års erfarenhet (blandad)

Introduktion Fördjupning Specialist



Avvägningar

• Utbildningarna/Kurserna hålls i fysiska träffar - (Webb finns redan 
ganska mycket)

• Små grupper 15-16 personer  (max 20 i vissa utbildning)

• Kursledarna från ”verkligheten” - Proffs på anpassning och goda 
exempel - Tillit och förtroende 



Höst 2017

Förberedelser

Vår 2018 rekrytering 
av kursledare och 

jobba med 
kursinnehåll

Höst 2018 första 
omgången i steg 1 
utbildningen och 
någon kort kurs

Intro lågaffektivt till 
cheferna

Vår 2019 start Grund 
steg 2 

Övriga kurser rullar på

Uppstart av plan för 
AKK utbildningarna 

Höst 2019 AKK
GAKK först ut

TAKK kommer med
från vår 2020
Övriga kurser rullar på

Vår 2020 Pandemi



Genomförda utbildningar

Grundutbildning steg 1 6 

Grundutbildning steg 2 4

AKK- GAKK - TAKK 11

AST 5

IF 2

Utvecklingspsykologi 2 

Klartext 1

Barn perspektiv 2

Lågaffektivt för chefer 1



Vad har pågått och pågår parallellt

• Lokalt och regionalt VO college har kommit till - Certifierat 2019 

• Samarbetat med ”Utbildare” på GY nivå  för att få till kurserna i 
Vuxenutbildningarna specialped 1 och specialped 2. Ej framme - pågår 

• Länet har två stödpedagogutbildningar igång i två olika delar av länet

• 12 av 13 kommuner har bytt titlar - mer att göra med roller och 
befattningsbeskrivningar. Vi har ett gemensamt policydokument 
sedan 2018, som uppdateras nu utifrån förändrad lagstiftning.



(ange enhet via Infoga sidfot) 8

Vad är ditt helhetsintrycket av grundutbildning steg 1
Namn Antal %

Mycket bra 11 100

Bra 0 0

Inte nöjd 0 0

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)



(ange enhet via Infoga sidfot) 9

Markera vilka 3 kunskapsområden du tyckte du behövde bäst?
Namn Antal %

Yrket-Yrkesrollen-Yrkesidentitet 1 9,1

Kartläggning 5 45,5

Lågaffektivt de 5 bärande principerna 9 81,8

De olika 
funktionsnedsättningarna/diagnoserna

7 63,6

Utvecklingspsykologi, hjärnan, minnet, 
tänkandet, moral

4 36,4

Verktyg, tydliggörande, scheman, 
kommunikationsstöd,

6 54,5

Total 32 290,9



(ange enhet via Infoga sidfot) 10

Vad är ditt helhetsintrycket av grundutbildning steg 2
Namn Antal %

Mycket bra 7 100

Bra 0 0

Inte nöjd 0 0

Total 7 100

Svarsfrekvens

100% (7/7)



(ange enhet via Infoga sidfot) 11

Markera vilka 3 kunskapsområden du tyckte du behövde bäst?
Namn Antal %

Yrket-Yrkesrollen-Yrkesidentitet 3 42,9

Kartläggning 6 85,7

Lågaffektivt 7 100

De olika 
funktionsnedsättningarna/diagnoserna

4 57,1

AKK 2 28,6

Det lagliga Rättighetsperspektivet 0 0

Total 22 314,3



Framtid

• Kanske yrkesresan tar vid?

• Samarbete med utbildare - Gymnasiekurser för vux, det som behövs 
för att klara arbetet som stödassistent och få titel stödassistent

• Öka samarbetet med VO college - Tydligare FH perspektiv  

• Fortsätta fånga behoven av fortbildning - utveckla, förnya  


