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Bakgrund till Lokal 

kompetensutveckling – SIM LSS

Erfarenheter utbildningar för  

LSS-handläggare och BoU   7,5 hp.

2021-09-07

• Fysiska föreläsningar och möjligheter till 

reflektioner uppskattas mest  

• Oanvänd kunskap hos den enskilde

• Kunskapen förankras inte i verksamheterna



Från kunskap till kompetens  
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Kunskap utifrån lokala behov

Reflektionsövningar för ökad kompetens så 

att kunskapen kan omsättas i praktiken

I grupp – för att få gemensam grund 



Pilot 2018 – 2020 
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• Sammantaget 6 cirklar med 87 deltagare 

från 14 kommuner

• Två ”FoU-miljöer” med 10 kommuner

• Fyra kommuner – två med stöd från FoU



Tre stöd
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Lokal 
kompetens-
utveckling

1.

Besvara 
frågor på 

webb

2. 
Reflektera 

i grupp

3.  
Inhämta 
kunskap

4. 
Reflektera 

i grupp

5. 

Inhämta 
kunskap

6. 
Reflektera 

i grupp



Gruppledarmaterial - innehåll
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Förberedelse och förankring 

Förslag på hur varje möte kan planeras och genomföras med 

reflektionsfrågor och övningar.

Anvisningar till

hur återkoppling av rapporter från fallbeskrivningarna och hur 

urvalet av kunskapsmaterialet kan ske. 

Mallar

att använda för planering och övningar.
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Kunskapsmaterial

2021-09-07

Kunskapsområden

1. Funktionsnedsättning

2. Rättssäkerhet och 

handläggning

3. FN-konventionerna och 
LSS

4. Delaktighet och 

kommunikation

Material på olika nivåer

o Övergripande 

o Brukares röster 

o Fördjupning

o Läs mer (extra material) 



Våra lärdomar om grupperna
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• Passar både för stora och små 

arbetsgrupper

• Passar för samverkan mellan 

arbetsgrupper.

• Svårare att använda i grupper med 

personer från flera kommuner



Våra lärdomar om nyttan
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• Chefer lär känna arbetsgrupper och ser 

kunskapsluckor

• Möjliggör gemensam kunskapsgrund och 

utvecklingsarbete

• Ger ny kunskap i arbetsgrupper

• Ger mindre nytta där flera kommuner deltar

”Kulturskapande”

”Fått 

baskunskap”



Praktiska förändringar i 

kommunerna under projekttiden

• Chefer fick en form för kompetensutveckling

• Planer för förbättringar

• Själva skapat en ”grundbok” för alla och för 

nyanställda

• Arbetssätt för kommunikation implementerade

• Mer anpassade besöksrum & info på webb

• Förtydligat riktlinjerna ex. om barnperspektiv



Nuläget

• Utredning om fortsättning på SoS pågår

• ”Behov av stöd finns – särskilt till mindre 

kommuner”  NSK-S

• Koppling till Yrkesresan är viktig



Våra frågor till er
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• Är denna typ av lokal kompetensutveckling 

möjlig att genomföra i kommunerna inom 

snar framtid? Möjligheter och svårigheter?

• Koppling till Yrkesresan? Jämför 

erfarenheterna från tidigare LSS och BoU-

utbildningarna.



Tack för er uppmärksamhet!

Lämna gärna fler synpunkter till 

Carina



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


