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Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa 
uppdragsutbildningar  

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och för-
valta ett webbaserat stöd till kommunerna för deras yrkesintroduktion 
för nyanställda socialsekreterare med kortare erfarenhet i den sociala 
barn- och ungdomsvården.  
 
Socialstyrelsen får även i uppdrag att anskaffa två uppdragsutbildningar 
vardera motsvarande 7,5 högskolepoäng, dels en påbyggnadsutbildning 
för socialsekreterare med minst två års erfarenhet i den sociala barn- och 
ungdomsvården, dels en ledarskapsutbildning för arbetsledare och chefer 
inom individ- och familjeomsorgen.  
 
Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och 
Landsting, Samarbetskommittén för Sveriges socionomutbildningar, 
akademikerförbundet SSR, fackförbundet Vision och med andra aktörer 
som Socialstyrelsen bedömer lämpliga.  
 
För uppdragets genomförande under 2015 avsätts sammantaget  
1 300 000 kronor. Socialstyrelsen får för den del av uppdraget som avser 
stöd till yrkesintroduktion använda högst 300 000 kronor. För den del av 
uppdraget som avser uppdragsutbildningar får Socialstyrelsen använda 
högst 1 000 000 kronor för att utreda vilka kunskapsmoment som ska 
ingå i utbildningarna samt för att anskaffa utbildningarna. Kostnaderna 
ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 
anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 
4 Utvecklingsmedel.  
 
Socialstyrelsen ska senast den 18 december 2015 till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) redovisa den del av uppdraget som avser det web-
baserade stödet till yrkesintroduktion samt hur myndigheten avser att 
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förvalta stödmaterialet. Vid samma tillfälle ska Socialstyrelsen även 
informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om upplägget för 
utbildningen för arbetsledare och chefer inom individ- och familje-
omsorgen och utbildningen för socialsekreterare i den sociala barn- och 
ungdomsvården. Uppdraget i sin helhet ska redovisas till Regerings-
kansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. Redovis-
ningen ska bland annat innehålla uppgifter om hur många kvinnor res-
pektive män som har påbörjat och avslutat utbildningarna, hur sprid-
ningen har varit mellan vilka kommuner utbildningsdeltagarna har 
anställning i och vilken relevans utbildningsdeltagarna och arbetsgivarna 
anser att utbildningarna har haft för de arbetsuppgifter utbildningsdel-
tagarna har. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta 
beslut har.  

Ärendet 

Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården kräver hög kompe-
tens hos socialsekreterare och ett närvarande och aktivt ledarskap. Bland 
annat en kartläggning av Sveriges Kommuner och Landsting (Stabilitet 
som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård, SKL 2013) 
visar att i många kommuner är personalomsättningen bland socialsekre-
terarna oönskat hög och arbetsledarna har inte tillräcklig erfarenhet av 
ledarskap. I Socialstyrelsens redovisning av kompetenssatsningen 2013 
framgår att det finns behov av att utveckla kompetensen inom flera 
kompetensområden i den sociala barn- och ungdomsvården (Kompe-
tenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården, Socialstyrelsen 
2014).  
 
Socionomutbildningen är en bred grundutbildning som ger generalist-
kompetens för socialt arbete och är rekryteringsbas för en mängd olika 
yrken. Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården är kvalificerat 
och verksamheten har delvis förändrats under senare år. Behovet av 
specialistkompetens inom verksamhetsområdet har ökat.  
 
Regeringen har under senare år skärpt lagstiftningen för den sociala 
barn- och ungdomsvården, till exempel trädde krav på behörighet för 
vissa arbetsuppgifter i den sociala barn- och ungdomsvården i kraft 
den 1 juli 2014 (prop. 2012/13:175). Regeringen har vidare gjort många 
satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården genom bland annat 
stimulansbidrag till kommunerna för kompetensutveckling, uppdrag till 
Socialstyrelsen att ta fram ett program för trygg och säker vård för place-
rade barn och unga, regionala utvecklingsledare som en del i stöd till en 
evidensbaserad praktik samt tillsättande av en nationell samordnare för 
den sociala barn- och ungdomsvården. De många satsningarna har bland 
annat syftat till att bidra till kvalitetsutveckling, ett ökat barnrättsper-
spektiv och att höja kompetensen inom verksamhetsområdet.  
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Närmare om uppdraget 

Yrkesintroduktion och kompetensutveckling för personal är främst ett 
ansvar för arbetsgivarna, kommunerna. Regeringen vill ge stöd till kom-
munerna för ökad personalstabilitet och för att bidra till utvecklingen av 
personalens kompetens. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag 
att ta fram och förvalta ett webbaserat stöd som kan användas som en del 
i introduktionsprogram till nyanställd personal lokalt och regionalt. 
Materialet ska utgå från de kunskapsstödjande produkter Socialstyrelsen 
tagit fram för verksamhetsområdet i form av handböcker, vägledningar, 
BBIC m.m.  
 
Vidare får Socialstyrelsen i uppdrag att anskaffa två uppdragsutbild-
ningar. Den ena ska rikta sig till socialsekreterare i den sociala barn- och 
ungdomsvården med minst två års erfarenhet av yrket och syfta till att ge 
yrkesspecifik kompetens som påbyggnad till socionomutbildningen. Den 
andra ska rikta sig till arbetsledare och chefer inom individ och familje-
omsorgen och syfta till att stärka ledarskapet. Utbildningarna ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De ska knyta an till sådan 
högskoleutbildning på grundnivå som ett universitet eller en högskola 
har examenstillstånd för. Utbildningarna ska omfatta vardera motsvar-
ande 7,5 högskolepoäng. Utbildningarna bör ges i flera omgångar, med 
spridning i landet och vid flera anordnare av utbildningarna, exempelvis 
statliga universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare 
med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 
vissa examina. Första utbildningsomgången ska ges med start i januari 
2016 för ledarskapsutbildningen och i april 2016 för utbildningen för 
socialsekreterare. Deltagande i utbildningen ska vara kostnadsfri och 
kurslitteratur ska ingå. Regeringen har för avsikt att låta utbildnings-
satsningen fortgå till och med 2017 och genom en omfördelning av 
medel för nuvarande kompetenssatsning avsätta 32 000 000 kronor år 
2016 och 32 000 000 kronor år 2017 under förutsättning att riksdagen 
beviljar medel för ändamålet.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
Åsa Regnér 
 
 
 
     Sara Roxell 
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