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Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att 

ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånaren. Målet är att kommuner ska 

få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.  

Satsningen på Yrkesresan innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kom-

munernas efterfrågan och finansiering är motorn i arbetet. De Regionala samverkan- och stödstruk-

turerna (RSS) ansvarar för utveckling, drift och samordning av de olika yrkesresorna. Socialstyrelsen 

och andra myndigheter bidrar med kunskapsunderlag. SKR är projektägare och samordnar arbetet. 

Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produ-

ceras och lanseras. Yrkesresorna består av kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter som 

paketeras och tillgängliggörs via en digital lärplattform samt genom kurstillfällen och kollegialt lärande. 

Målgrupp är medarbetare såväl inom myndighetsutövning, verkställighet samt arbetsledare och chefer. 

Den regionala projektplanen avser Yrkesresan Barn och Unga (BoU) 2021–2027, för kommunerna  

Östhammar, Älvkarleby, Uppsala, Tierp, Knivsta, Håbo, Heby och Enköping. 

Yrkesresan BoU avseende introduktion och kompetensutveckling har utvecklats av Göteborgsregionen 

(GR) och började användas 2017.  Flera kommuner visade intresse för Yrkesresan och 2018 fick Sveri-

ges Kommuner och Regioner (SKR) ett uppdrag att göra en förstudie om förutsättningarna att göra 

Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning.  GR är projektledare för Yrkesresan 

BoU.  

Kommunerna i Uppsala län beslutade 2021 att ingå i den nationella satsningen Yrkesresan. Avtal för 

sju år är skrivet med Sveriges kommuner och regioner. I hela landet har hitintills 246 kommuner anslu-

tit och skrivit avtal för att ingå i Yrkesresan. 

Kommunerna i Uppsala län har sedan 2009 arbetat efter det regionalt framtagna ”Programmet för 

stabilitet och kompetens”. Programmet har innefattat flera olika ansvarsområden och fungerat som 

ett stöd för kommunernas kvalitetsarbete. Programmet har syftat till att stärka inskolning i yrket som 

nyanställd socialsekreterare och som stöd till utveckling för erfarna och specialister. Medarbetarna har 

beroende på erfarenhet Ny, Van och Erfaren erbjudits olika utbildningsinsatser utifrån behov och kom-

petens. Forskare har initialt varit knuten till programmet och fler kommuner i landet har använt sig av 

delar ur programmet. Kommunerna har ansvarat för sin egen arbetsplatsintroduktion, fortbild-

ningar/utbildningar som underlättat och kvalitetssäkrat arbetet. FoU-S har ansvarat för genomförande 

av länsgemensamma aktiviteter som yrkeshandledning, mentorsstöd och en del riktade utbildnings-

insatser. Övrig introduktion och kompetensutveckling har kommunerna själva ansvarat för. Social-

chefsnätverket/styrgruppen har beslutat att behålla yrkeshandledning för nya medarbetare även efter 

uppstart av Yrkesresan. 

Yrkesresan ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Projektperiod är 1 juli 2021 – 30 juni 2028. 

Ambitionen är att Yrkesresan därefter ska fortsätta. Yrkesresan är nu ett prioriterat samverkans-

område i Partnerskapet. Det möjliggör att Yrkesresan för samtliga parter är en prioriterad fråga. Fem 

delprojekt planeras inom olika verksamhetsområden under Yrkesresans projektperiod. Samtliga yrkes-

resor ska följa Yrkesresans koncept och drivas enligt projektmodell av olika regionala samverkans- och 

stödstrukturer, RSS. Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell 
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nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Partner-

skapet innefattar SKR, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur (RSS. 

 
 

  

För genomförande av Yrkesresan BoU har skapats lednings- och stödstruktur för beslutsfattande och 

genomförande på länsnivå. FoU-S ansvarar gemensamt med länets kommuner för den regionala im-

plementeringen och genomförandet. FoU-S ansvarar även för kommunikation med styrgrupp, led-

ningsgrupp och kursledare vid respektive utbildarteam. 

Socialchefsnätverket ansvarar som styrgrupp för yrkesresan BoU vilket bland annat innebär ansvar för 

avtal som tecknas mellan kommunerna och SKR samt att fatta beslut om ekonomi, resursfördelning, 

samverkansfrågor. De ansvarar även för att stödja strukturer för IT frågor och implementering, regel-

bundna avstämningar. 

Yrkesresan

Yrkesresan 
barn och unga, 

Göteborgsregionen
Yrkesresan 2 Yrkesresan 3 Yrkesresan 4 Yrkesresan 5
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FoU-S referensgrupp Barn och Unga fungerar som ledningsgrupp för genomförande av Yrkesresan 

BoU. Ledningsgruppens uppdrag och ansvar är att möjliggöra utbildningar på regional nivå. Utbildning-

arna innehåller självstudier och utbildningsmoment i grupp, både webbaserad utbildning och tillsam-

mans i lokal. Ledningsgruppen skall på styrgruppens uppdrag ansvara för att utse kursledare och utbil-

dare. 

Arbetsgrupper kan tillsättas vid behov och representeras genom arbetsledare, specialister, 
utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare från respektive kommun. Deltagare till arbetsgrupper utses 
via ledningsgruppen. Arbetsgruppen representerar medarbetarperspektivet och kan identifiera utbild-
ningsbehov mm. 

För att få en uppfattning om utbildningsbehov och erfarenhet inför Yrkesresan har en inventering 

gjorts den 1 dec 2021 av medarbetarnas yrkeserfarenhet Barn och Unga myndighet. Se nedan. 

 

Varje utbildning i Yrkesresan BoU utgörs av en struktur i form av ett utbildarteam med en kursledare 
och två eller flera utbildare. Utbildarna och kursledare är medarbetare från våra egna kommuner och 
kan till exempel vara specialister, chefer eller andra medarbetare med erfarenhet och kunskap inom 
ämnesområdet. För att få en uppfattning om fördelning av nya i yrket och erfarna har en kartläggning 
gjorts i dec 2022 som stöd för att planera för utbildningar och utbildare. Behov kommer även att 
finnas av att anlita externa utbildare för specialiserade utbildningar som planeras att ingå i 
yrkesresan. Upphandling av externa utbildare ansvarar FoU-S för.  

Administratör kommer att finnas på FoU-S med uppdrag för lokalbokning, lösenordsfrågor, skriva ut 

kursmaterial, hantera anmälningar, deltagarlistor, namnskyltar, beställa litteratur mm. 

Denna regionala projektplan/genomförandeplan kan ändras över tid utifrån nationella och regionala 

beslut och förutsättningar. 

Detta avsnitt beskriver inledningsvis syfte och mål för Yrkesresan som helhet. Detta gäller samtliga fem 

yrkesresor. Yrkesresan Barn och unga ska, tillsammans med övriga fyra resor, bidra till att dessa syften 

och mål uppnås. För att mer konkret visa på vad just Yrkesresan Barn och unga ska bidra med, har de 

övergripande formuleringarna brutits ner till projektmål och effektmål.   

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att: 

• ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare 

• stärka kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare 

• bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst i hela landet. 

Kommuner i Uppsala län Arbetat 0-2 år Arbetat 2-5 år  Arbetat > 5år  
inkl. specialister 

Antal medarbetare  
74 

 
60 

 
92 

Andel medarbetare  
33%  
 

 
26% 

 
41%               
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• Yrkesresan samlar och sprider bästa tillgängliga kunskap för att stödja en kunskapsbaserad 

socialtjänst 

• Kommuner får ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten 

• Yrkesresan samarbetar med relevanta myndigheter och sprider och använder deras kunskaps-

underlag 

• Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) utvecklar och förvaltar enskilda yrkesresor 

samt tar regionalt ansvar för samordning av kurser 

A. Att en övergripande struktur inklusive kunskapsmål för Yrkesresan Barn och unga tas fram. Det 

ska ske med utgångspunkt i befintliga Yrkesresan och i samarbete med RSS och berörda myn-

digheter, i synnerhet Socialstyrelsen. Arbetet ska ske i linje med det koncept för Yrkesresan 

som har fastställts av styrgruppen för Yrkesresan. 

B. Att kurser för introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i den sociala barn- 

och ungdomsvården tas fram. Kurserna ska använda befintliga kunskapsunderlag, som svarar 

mot kunskapsmålen. Vid behov kan kunskapsunderlag kompletteras.  

C. Att stöd och kurser för arbetsledare och chefer i den sociala barn- och ungdomsvården tas 

fram. Kurserna ska använda befintliga kunskapsunderlag, som svarar mot kunskapsmålen. Vid 

behov kan kunskapsunderlag kompletteras. 

D. Att kurser och övrigt innehåll paketeras på ett användarvänligt och tillgängligt sätt i lärplatt-

formen (LMS) Totara så att kunskapsmålen kan uppnås. 

E. Att innehållet och paketeringen förvaltas, följs upp och löpande utvecklas under avtals-

perioden. 

F. Att stöd erbjuds de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), bland annat genom ut-

bildning av utbildare. 

G. Att Yrkesresan Barn och unga sprids och implementeras, för att så många kommuner och med-

arbetare som möjligt ska använda Yrkesresan. 

1. Att minst 80% av deltagarna i Ny-steget ska tycka att Yrkesresan Barn och unga har gjort nytta 

för dem när det gäller att: 

a. känna sig stärkt i yrkesrollen 

b. känna sig mer säker på att hitta information för att genomföra sina arbetsuppgifter 

c. känna sig bättre rustad för att arbeta inom området. 

2. Att minst 80 % av deltagarna i Ny, Van och Erfaren ska vara nöjda eller mycket nöjda med de 

kurser som de deltagit i.  

3. Att minst 80 % av de anslutna kommunernas arbetsledare och chefer ska tycka att Yrkesresan 

Barn och unga är ett stöd i introduktion av ny personal och när personal från annan ansluten 

kommun börjar i den egna kommunen. 

4. Att minst 80 % av de anslutna kommunernas arbetsledare och chefer ska tycka att Yrkesresan 

underlättar vid planering av kompetenshöjande insatser.  

5. Att minst 80% av arbetsledare och chefer ska vara nöjda eller mycket nöjda med de kurser som 

de deltagit i. 

6. Att minst 80% av arbetsledare och chefer ska vara nöjda eller mycket nöjda med det stöd som 

erbjuds dem i sin roll. 
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7. Att Yrkesresan erbjudit en möjlighet för erfaren personal i kommunerna att utvecklas i yrket 

genom uppdraget att bli utbildare. 

8. Att Yrkesresan blir tillgängligt för alla kommuner som anslutit sig. 

Från den nationella nivån kommer sannolikt att vara möjligt att ta fram regionala rapporter om antal 

användare, antal aktiva kommuner, antal genomförda kurser och deltagarnas nöjdhet. Denna inform-

ation kommer att bearbetas och redovisas löpande till styrgruppen och ledningsgruppen.  

Utvecklingen av Yrkesresan Barn och unga kommer att se något annorlunda ut jämfört med utveckling 

av yrkesresor för andra områden. Det beror på att Yrkesresan Barn och unga ska utgå ifrån den redan 

befintliga Yrkesresan i Göteborgsregionen som varit i drift sedan 2017. 

Genom den nationella satsningen av Yrkesresan kommer arbetsledare och chefer inom socialtjänsten 

i Uppsala län att ha en gemensam plattform för att följa sina medarbetares kompetensutveckling och 

identifiera brister i den egna kompetensförsörjningen och därmed medarbetarens utveckling. Plattfor-

men ger även möjlighet att identifiera kommunernas gemensamma mönster och utvecklingsfrågor 

inom länet. Yrkesresan bidrar för kommunerna att stärka varandra genom att utbyta erfarenheter och 

kompetens. Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att 

erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna ojämlikheter mellan kommuner över hela 

länet. FoU-S uppdrag inom Yrkesresan kommer påverka och troligen utöka verksamhetens uppdrag 

inom utbildningsverksamhet.  

Målgruppen för den nationella Yrkesresan barn och unga är myndighetsutövande personal inom den 

sociala barn- och ungdomsvården, såväl socialsekreterare som arbetsledare och chefer. Målgruppen 

omfattar initialt socialsekreterare som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning samt barn-

sekreterare. I samråd med SKR och den nationella styrgruppen kan målgruppen komma att breddas 

om förutsättningar så medger tex familjehemssekreterare, familjerätt och utförare. Målgruppen för 

andra yrkesresor är inte fastställda. 

• Chefer på högre befattningar, administrativ personal, politiker eller personal i ickekommunal 

utförarverksamhet omfattas inte av Yrkesresan Barn och unga.  

• Eftersom Yrkesresan Barn och unga utvecklas för en bred målgrupp, kommer inte allt innehåll 

att vara relevant för alla deltagare. Viss begränsning görs genom roller och behörigheter i platt-

formen, men andra urval och avgränsningar behöver göras av arbetsledare och chefer utifrån 

behov i sina verksamheter.  

• Särskilda metoder eller modeller som endast används av några få av de anslutna kommunerna 

ingår inte. På sikt kan Yrkesresan vara en möjlig kanal för att sprida nya nationella metoder. 
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Här följer en preliminär tidsplan för regionala aktiviteter. Den bygger på framtagen aktivitetslista 

/implementeringsplan på nationell nivå.  

Insatser/Aktiviteter Tid 

Arbeta fram struktur och organisation för Yrkesresan BoU Januari 2022 

Arbeta fram projektplan och tidplan Januari 2022 

Informera om Yrkesresan BoU Jan-Juni 2022 

Kartlägga kommunernas behov inom ramen för Yrkesresan BoU Januari 2022 

Kartlägga lokala utbildare som blir en del av Yrkesresan Jan-Juni 2022 

Ge riktad information till olika roller inom Yrkesresan BoU Jan-Juni 2022 

Yrkesresan öppnas för - Regional administratör Mars 2022 

Yrkesresan öppnas för - Arbetsledare och chef Juni 2022 

Planera kurstillfälle för Arbetsledare och chef Juni 2022 

Digital kurs/Om yrkesresan - Arbetsledare eller chef Juni 2022 

Yrkesresan öppnas för Utbildare Augusti 2022 

Planera kurstillfälle för Utbildare April-Aug 2022 

Digital kurs/ om att utbilda i Yrkesresan – Utbildare April-Aug 2022 

Utbildning av utbildare i olika kurser för nya påbörjas- planering framåt April-Aug 2022 

Yrkesresan öppnas för Soc. Sekr. NY- administrera - boka utbildningen etc. Sept-Dec 2022 

Genomföra utbildningstillfällen  Sept-Dec 2022 

Detaljerad finansieringsplan Dec 2022 

Uppföljningsrapport 1 till styrgrupp och ledningsgrupp Augusti 2023 

Uppföljningsrapporter sker två gånger årligen till styr- och ledningsgrupp Augusti-Januari 

Flera risker kan tänkas uppkomma i projektet utifrån de nationella, regionala och lokala perspektiven. 

Några risker är redan nu identifierade: 

En risk på den regionala nivån är att Yrkesresan inte har ett hållbart deltagande och/eller ledningsstöd 

inom kommunerna över tid. Det kan hända att eventuella förseningar av olika slag av processer vid 

SKR påverkar organiseringen och samordningen av Yrkesresan på regionala nivån. Det kan också hända 

att lärplattformen inte fungerar som den ska och att detta orsakar tidsbortfall i planeringen att genom-

föra kurserna. En annan risk är att innehållet i lärplattformen inte överensstämmer med kommunernas 

kompetensbehov vilket orsakar utmaningar och diskussioner samt minskad motivation och deltagande 

från kommunerna.  

På den lokala nivån, kommer det krävas att deltagande kommuner ser till att medarbetare kan delta i 

utbildningssatsningen. Men också att det finns lokala utbildare tillgängliga. Ett vinnande koncept för 

Yrkesresan är att innehåll och form är relevant och aktuellt. Kommunerna behöver således vara del-

aktiga i att tillse att både form, innehåll och deltagande blir prioriterat. Det finns en viss risk att det 

inte fungerar med att ha utbildade medarbetare som i sin tur utbildar sina kollegor då det är helt annat 

jämfört med att ta in kompetens utifrån. Utbildare kan sakna kompetens som efterfrågas och även de 

pedagogiska kunskaperna för att kunna utbilda andra. Det kan också ta tid för att utbildare att bli 

trygga i sina roller. Det kan också hända att den höga personalomsättningen påverkar utbildningen och 
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att Yrkesresan inte blir prioriterat. Fördelarna för organisationen och individen är många när lokala 

utbildare är från befintliga arbetsplatser. Det kan också uppkomma tekniska problem på lärplattfor-

men och detta påverkar deltagandet. 

Många personer är direkt eller indirekt berörda av Yrkesresan Barn och unga många verksamheter och 
många kommuner. Det är i första hand projektledaren som ansvarar för detta. I möjligaste mån ska 
etablerade forum nyttjas. Det kan också ske informationsutskick via mejl till berörda perso-
ner/verksamheter. Projektledaren informerar regelbundet styrgruppen om utvecklingen av projektet 
och viktiga milstolpar. Chefer ansvarar för att informera sin personal. 

Projektledartjänst och administrativ resurs är finansierad genom FoU-socialtjänst ordinarie budget. 
Socialchefsnätverket/styrgruppen har beslutat att finansiering av utbildningskostnader inledningsvis 
tas av ordinarie budget. Kostnaderna kommer att hänga samman med vilka utbildningar som ges i hyrd 
lokal och vilka som ges digitalt, samt externa utbildare för vissa utbildningar. En mer detaljerad bud-
getplan kommer att tas fram under 2022 när det från nationellt håll blivit tydligare hur utbildningarna 
skall genomföras.  

• SKR är projektägare för Yrkesresan som helhet och dess produkter. Yrkesresan Barn och unga 

är ett delprojekt inom Yrkesresan med egen styrgrupp, projektledning och projektgrupp. 

• Göteborgsregionen är projektägare och förvaltare av delprojektet Yrkesresan Barn och unga 

och det material som tas fram, exempelvis kursupplägg och filmer.    

• Adda leder arbetet med lärplattformen Totara i samarbete med leverantören Xtractor. Adda 

utgör även ett stöd för GR i produktion av innehåll till Yrkesresan Barn och unga.  

• Socialstyrelsen är huvudsaklig kunskapsproducent och står för kvalitetssäkring av sitt eget 

material, som utgör en stor del av innehållet på Yrkesresan Barn och unga. I viss mån, efter 

överenskommelse, kan Socialstyrelsen även kvalitetssäkra annat material som tas fram i pro-

jektet.    

• RSS med regionalt uppdrag är ansvariga för att erbjuda Yrkesresan Barn och unga till de kom-

muner i sin region som anslutit sig. Det innebär bland annat att kommunicera med sina kom-

muner, att rekrytera utbildare och arrangera kurser på plats i regionen samt att bidra till den 

nationella utvecklingen genom att lämna synpunkter på befintligt och kommande innehåll.  

• De kommunerna som har anslutit sig till SKR:s projekt Yrkesresan är mottagare av insatser som 

erbjuds inom Yrkesresan Barn och unga. 

Se 1.3 Regional projektbeskrivning. 
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Projektledare för Yrkesresan Barn och unga i Region Uppsala ska: 

• hålla projektledaren för Yrkesresan Barn och unga på GR uppdaterad om det regionala arbetet. 

Detta sker på avstämningsmöten kvartalsvis eller vid behov. Utöver dessa kan frågor diskute-

ras eller information ges via e-post.  

• årligen lämna, senast den 31 januari, en kort rapport (max en A4) med svar på utskickade frå-

gor gällande den regionala verksamheten. De olika regionala rapporterna bildar underlag för 

en årlig rapport för Yrkesresan Barn och unga på övergripande nivå. 

Projektledaren för Yrkesresan BoU kommer löpande samt vid behov informera styr- och lednings-

grupp. Information ska ske gällande framgångar, brister och eventuella avvikelser i arbetet.  

Projektledaren ansvarar för att löpande dokumentera och lagra viktig information i diariet för Nära 

vård och Hälsa, Region Uppsala. Material som krävs för det dagliga projektarbetet lagras i för projektet 

angiven mapp i SharePoint. 
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