
                                           

Utbildning riktad till myndighetsutövande socialsekreterare 
Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning som vilar på ett systemiskt 

förhållningssätt och som riktar sig till socialsekreterare inom socialtjänsten. 

Syftet är att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll vilket ökar möjligheten att 

skapa processinriktade utredningar med hög delaktighet hos familjerna och 

med högre rättssäkerhet.   

• Lagar och förordningar 

• Att skriva och utforma en utredning – för vem 

• Ledarskap i utredningsprocessen 

• Att skapa samarbetsallians och relation 

• Samtalsmetoder 

• Makten och socialarbetarens handlingsutrymme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningens innehåll 

Utbildningen bygger på hög delaktighet hos kursdeltagarna där deras 

erfarenheter blir viktiga för att lära av varandra. Utbildningen integrerar teori, 

praktik och självkännedom i form av föreläsningar, övningar, reflektioner i 

handlednings- och lärgrupper.   

 

Utbildningens mål 

Att öka sin teoretiska och praktiska kunskap i utredningsarbetet 

Att få en ökad juridisk kunskap i utredningsarbetet 

Att utvecklas i att planera, skriva och genomföra en utredning 

Att skapa processinriktade utredningar tillsammans med barnet och det 

stödjande nätverket 

Att socialsekreteraren upplever sig stärkt och har utvecklats i yrkesrollen 

 



Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att behöva läsa litteratur och 

att arbeta med enstaka uppgifter.  

• Förhållningssätt och bemötande utifrån ett systemiskt förhållningssätt 

• Utredningsmetodik  

• Att tolka och tillämpa gällande lagstiftning  

• Samtalsmetodik som syftar till att vara relationskapande 

• Samverkansmetoder med det formella och informella nätverket  

• Att skapa och hålla i goda möten 

• ”Jag i min yrkesroll” 

Kursansvariga: Tyrone Holmström är socionom och utbildad psykosocial 

handledare samt nätverksledare. Mångårig erfarenhet från socialtjänst i 

ledande befattningar. Verksam som handledare och utbildare i Priolog AB samt 

som lärare på högskolan i Gävle. 

Bo Söderqvist socionom, familjeterapeut och nätverksledare. Lång erfarenhet 

från socialt arbete bl. a som metodutvecklare inom socialtjänsten. Har 

erfarenhet av att utbilda nätverksledare och i metoden Signs of Safety. 

Verksam som utbildare och terapeut inom Priolog AB samt som lärare på 

högskolan i Gävle. 

Johnny Jakobsson familjeterapeut, nätverksledare, handledare och utbildare. 

Arbetat med projektledning, utbildning, verksamhetsutveckling inom 

socialtjänst, skola och psykiatri. Arbetat mycket med samverkan mellan 

myndigheter och yrkesgrupper. 

18 000 kr exkl. moms per deltagare, max 24 deltagare i gruppen. För- och 

eftermiddagsfika ingår. 1–2/2, 22–23/2, 22–23/3, 12-13/4,3-4/5 

Anmälan: Kan göras på hemsidan. Utbildningslokal: Centrala Gävle, 

Brunnsgatan 56. Sista anmälningsdag: 1/12 

tyrone.holmstrom@priologab.se, tel: 0723-725 725 

bo.soderqvist@priologab.se tel: 070-998 14 64 

johnny.jakobsson@priologab.se tel: 070-570 82 60 

hemsida:  http://www.priologab.se/ 
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