
 
 

Program för länsgemensam yrkesintroduktion för nyanställda med 

start vårterminen 2018 
 

Socialtjänstens uppgift och mitt uppdrag som socialarbetare. Makt och etik samt 

genusperspektiv. 

2 mars 9-16 

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Elisabeth Ekström Ulvenäs 

Johanna Sohl 

 

Handläggning och dokumentation 

16 mars 9-16  

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Helga Waerme 

 

Handläggning och dokumentation 

23 mars 9-16  

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Helga Waerme 

 

Barns utveckling och anknytning 

13 april 9-16 

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Eva Angbratt  

 

Barns delaktighet 

26 april 9-16 

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Sanna Müller 

 

Barns delaktighet 

27 april 9-16 

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Sanna Müller 

 

BBIC 

31 maj 9-16 

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Emma Kumerius 

 

BBIC 

8 juni 9-16 

Sommen, Barnhemsgatan 2, Linköping 

Emma Kumerius, Marita Lindblad Johansson 

 

  



 

Risk och skydd 

31 augusti 9-16 

Sommen, Barnhemsgatan 2, Linköping 

Emma Kumerius 

 

Insatser, metoder och formulera mål. 

14 september 9-16 

Sommen, Barnhemsgatan 2, Linköping  

Anna Nylén, Johanna Örnstedt 

 

Kvalitet och uppföljning. 

12 oktober 9-16 

Sommen, Barnhemsgatan 2, Linköping 

Åse Andersson 

 

Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår. Lunch ingår ej. 

 

  



 

Presentation av kursledare 
Johanna Sohl 

Johanna är projektledare för yrkesintroduktionen. Hon är socionom sedan femton år och 

har arbetat framförallt inom social barnavård och familjehemsvård, både som 

socialsekreterare och chef. En helg i månaden arbetar Johanna på sociala jouren i 

Linköping. Johanna kommer att närvara alla dagar på yrkesintroduktionen. 

 

Elisabeth Ekström Ulvenäs 

Elisabeth är socionom sedan 1974 och har jobbat som kurator och socialsekreterare 

samt som chef i olika verksamheter. Sedan 1992 har Elisabeth arbetat med övergripande 

planering, upphandling och uppföljning av socialtjänstens olika delar i Linköpings 

kommun. Elisabeth arbetar idag som gruppchef för planeringsledare IFO och 

socialpsykiatri. 

 

Helga Waerme 

Helga är anställd i Finspångs kommun som kvalitet- och kompetenssamordnare. Hon är 

socionom som arbetat i olika roller inom framförallt myndighetsutövning. Under årens 

lopp har hennes intresse för dokumentation och handläggning ökat och hon tycker att 

det blir alltmer spännande att utforska dessa bitar. Helgas mål med utbildningsdagarna 

är att tillsammans med deltagarna på yrkesintroduktionen diskutera och fundera kring 

viktiga frågor kopplade till deras arbete. 

 

Eva Angbratt  

Eva arbetar halvtid som stadsdelssamordnare i Ryd och är även konsult till 

socialtjänsten på Lefva. Eva är beteendevetare med fil. kand. i psykologi, utbildad i 

barnmisshandel och sexuella övergrepp, barn- och ungdomspsykiatriska diagnoser, i 

KBT och Schematerapi. Eva har arbetat med barn och ungdomsutredningar de senaste 

15 åren och tidigare med beteendestörda och psykiskt utvecklingsstörda i 14 år.  

 

Susanna Müller 

Susanna är logoped och arbetar på Hammarlyck Rehab med uppdrag inom Linköpings 

kommuns LSS-verksamhet. Hon har ett stort engagemang för att alla människor ska få 

möjlighet att utrycka sina åsikter och få information utifrån sina förutsättningar. 

Susanna har under de senaste åren arbetat inom regionala satsningar med fokus på 

systematisk uppföljning och delaktighet för barn och funktionsnedsatta.  

 

Emma Kumerius 

Emma är socionom och arbetar som förste socialsekreterare i Motala kommun inom 

barn- och ungdom. Hon är även regional BBIC-samordnare för Östergötland. Emma har 

tidigare arbetat med utredning och uppföljning av barn och unga samt varit BBIC-

samordnare i Linköpings kommun. 

 

Marita Lindblad Johansson 

Marita blev klar socionom 1986. De fösta femton åren arbetade hon som ”praktiker”, 

främst i arbete med ungdomar och deras föräldrar, på HVB, som fältsekreterare, 

socialsekreterare med ansvar för behandling och som kurator på ungdomsmottagningen. 

Mellan 2003 och 2017 var Marita enhetschef med ansvar för socialtjänstens 

utförarverksamhet barn/ungdom och föräldrar i Motala. I mitten av Maritas karriär 



 

genomförde hon en magisterutbildning i socialt arbete. Nu arbetar Marita som 

planeringsledare på omsorgskontoret i Linköping samt har uppdrag som regional 

utvecklingsledare barn och unga i Östergötlands län. 

 

Anna Nylén  

Anna är familjeterapeut och har arbetat i Motala kommuns utförarverksamhet som 

familjebehandlare de senaste 10 åren. Anna är utbildare och samordnare för 

föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children, PYC. Anna är också 

verksam i FoU-lärcenter föräldraskap och kognitiva svårigheter. 

 

Johanna Örnstedt 

Johanna är socionom och verksam familjebehandlare inom Motala kommuns 

utförarverksamhet sedan 12 år. Johanna är utbildare i Parenting Young Children, PYC, 

och föreläser runt om i landet kring föräldraskap och kognitiva svårigheter genom FoU-

lärcenter föräldraskap och kognitiva svårigheter. 

 

Åse Andersson 

Åse har arbetat som socialsekreterare sedan mitten av 90 talet. Hon har mest arbetat 

inom området ekonomiskt bistånd men även med utredningar och stöd för barn och 

unga samt vuxna med missbruksproblematik. Åse har sedan 2011 arbetat med 

verksamhetsutveckling och under ett år (2016/17) arbetat som utredare på 

socialstyrelsen. Sedan Åse kom tillbaka till socialtjänsten jobbar hon med stöd till 

verksamhetsuppföljning.  

 

 

Kontaktuppgifter 
För alla frågor som rör yrkesintroduktionen kontakta projektledare Johanna Sohl via e-

post johanna.sohl@linkoping.se eller telefon 013-20 64 38. 

mailto:johanna.sohl@linkoping.se

