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Famna Riksorganisationen for idéburen välfärd och Fremia
tackar for mojligheten att lämna synpunkter pa Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter. Vi lämnar detta gemensamma remissvar,
dà
organisationer har flera gemensamma nämnare och med-
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vara

Fremia företräder 5 400 medlemsorganisationer som gemensamt
har cirka 145 000 anställda. Medlemmarna är i huvudsak organisationer mom idéburen välfärd, civilsamhällesorganisationer samt
kooperativa och värderingsstyrda foretag. Vãra medlemmar mom
yard, omsorg och personlig assistans har drygt 44 000 medarbetare
anställda.

Famna Riksorganisationen for idéburen välfärd har ca 100 medlemmar som alla bedriver välfärd utan vinstsyfte. Vi har mânga
medlemmar mom yard och omsorg som lange erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjanster, kvalificerad vird och in
dividuell omsorg utan vinstsyfte.
-

-

Sammanfattning av Fremias och Famnas synpunkter:
¯
Förslaget är valavvägt fOr yrkesverksamma undersköterskor med utbildning fran iren fore den 1 juli 2021.
¯
FOr personer som pibOrjat sin utbildning efter den 1 juli
2021 bör kraven motsvara yrkesexamen fran yard- och omsorgsprogrammet pa gymnasienivà, eller det nationeilt
fastställda yrkespaketet mom vuxenutbildningen.
¯
Hur myndighetens praxis for bestämmelsema i 8 § utvecklas kommer att ft stor betydelse fOr bade arbetsgivare och
medarbetare i äldreomsorgen.
¯
Det bOr i 8 § tydliggOras att kunskaper i svenska omfattas
av "andra meriter" fOr yrkesverksamma med äldre

¯

¯

¯

utbildning. Detta dá det firms yrkesverksamma undersköterskor som har de valbehövliga kunskapema i svenska,
men som ej har gymnasiebetyg i svenska beroende p hur
vuxenutbildnirigen var utformad tidigare. Det kan ske pa
liknande sätt som for sOkande med utbildning fran tredje
land.
Det behövs overgangsregler fOr sOkande som nyligen gâtt
fardigt sin utbildning, eller har en äldre utbildning, men
som inte har en tillsvidareanställning när reformen trader i
kraft. FOrslagsvis skulle den som ansökt om en skyddad yrkestitel fortsatt kunna kalla sig underskOterska fram tills
ansOkari är behandlad.
Den avgift som sannolikt kommer att infOras behOver
laggas pa lagre nivã an fOr legitimationsyrken fOr att inte
skapa onOdiga trösklar fOr att sOka bevis fOr yrkestitein.
Var bedOmriinig är att det kommer att bli en stor utmaning
for arbetsgivare att rekrytera tillrackligt mânga medarbe
tare med den skyddade yrkestitein.
Idébuma och andra mindre fristâende yard- och omsorgsgivare kommer att ha särskilda svirigheter att hantera de
utmaningar som infOrarLdet av den skyddade yrkestitehi
innebär. De har inte tillging till de stOdstrukturer som ofta
finns i kommuner och regioner. Avtalen med huvudmannen tacker inte kostnadema som infOrandet av den nya la
gen iiiriebar. Ovanpâ detta kommer ocksâ de krav pa viss
kompetens och bemanning som ofta stipuleras i avtalen
med uppdragsgivaren och som kan bli särskilt svara i det
lage med kompetensbrist som äldreomsorgen star inför.
Som vi tidigare i lagstifthirigsprocessen papekat kan be
stämmelsen om att den fasta omsorgskontakten i hemtjäns
ten ska ha den skyddade yrkestitehi undersköterska fran
den 1 juli 2023 bli svar, eller omOjlig, att leva upp till fOr
mânga fristiende omsorgsgivare.
-

¯

-

¯

-

-

Nedan fOljer vâra synpunkter pa fOreskriftema. Därefter lämnar vi
fOrsiag angâende den kommande ansOkningsprocessen och avgif
ten fOr bevis om yrkestitehi. Vi lämnar slutligen kommentarer an
gaende de konsekvenser vi ser fOr idéburna och andra fristâende
yard- och omsorgsgivare med anledning av infOrandet av yrkestitein. De an viktiga att beakta bade fOr myndigheten och fOr kommunema som huvudmän.
-

-
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Synpunkter

pa förslaget till föreskrifter

Godkända betyg fran utbildningar med gymnasiepoäng
Socialstyrelsen föreslr i 5 § att godkända betyg om minst 1 240
gymnasiepoäng med inriktning mot vrd och omsorg samt 100 p0
äng (80 poang) ska ligga till grund for yrkestitein.

-

Fremia och Fan-ma anser att forslaget är väl avvägt for yrkesverksamma underskOterskor som har utbildning fran ren fOre den 1
juli 2021. När det galler kravet pi svenska bOr 8 § Utbildning pa
gymriasieniv och andra meriter kunna användas, dâ en del yrkesverksamma undersköterskor inte har betyg i svenska pi gymnasienivà. Se vidare synpunkter gallande 8 §.

Socialstyrelsen skriver i konsekvensbeskrivnirig att myndigheten
har bedOmt det viktigt att det blir enhetliga krav fOr att fâ bevis fOr
den skyddade yrkesfitein. Vi hyser fOrstãelse for Socialstyrelsens
argument. Men i den aridra vâgskâlen Jigger att den foreslagna re
gleringen irinebär lagre krav an det nuvararide yard- och omsorgsprogrammet och yrkespaketet, vilket vi bedOmer som olyckligt eftersom den bakomliggande ambitionen med regelfOrändringen är
att stärka kompetensnivàn i aldreomsorgen.
-

Fremia och Famna föreslàr därfOr att det i fOreskriften bör ställas
hOgre krav pa utbildnirigsnivan for sOkande som pbOijade sin Utbildning efter 1 juli 2021. Vid halvârsskiftet 2021 irifOrdes den nya
programstrukturen av yard- och omsorgsprogrammet och yrkespaketet till underskOterska. Vi fOreslàr att kravet p' utbildningsniv fOr personer som pàbOrjade sin utbildning efter den 1 juli
2021 ska vara yrkesexamen fran vird- och omsorgsprogrammet pa
gymnasieniva, eller nationelit fastställt yrkespaket mom vuxenutbildningen pa 1 500 poäng, for att säkerställa en enhetlig och hog

kompetensniva.
Vi ser en risk fOr att statusen och intresset fOr yard- och omsorgsprogrammet kan minska om det blir mOjligt att f den skyddade
yrkestitein utan ovan nämnda gymnasieexamen. Det yore en
olycklig signal att sinda till elever pa gymnasiets yard- och omsorgsutbildning att de inte behOver slutfOra sin treâriga gymnasieutbildning for att de kan f den reglerade yrkestitein nda.
Vi tolkar vidare fOrslaget som sa att yrkeskurser motsvarande
1 240 poäng samt svenska fran yrkesintroduktionsprogrammet le
der till yrkestiteiri. Fremia och Famna bedOmer att det yore olyckligt. Vard- och omsorgscollege, där Fremia är en av parterna, har
gjort bedOmningen att ungdomsutbildningen till underskOterska

-

har varit yrkesexamen fran treârigt vtrd- och omsorgsprogram.
mom yrkesirttroduktionsprogram kan man idag läsa till vardbi
trade, men inte undersköterska. Ambitionen är att stimulera elever
som gâr ett introduktionsprogram att läsa sâ att de far behörigheten till det nationella yard- och omsorgsprogrammet, for att sedan fâ sin gymnasieexamen/yrkesexamen. Vârd- och omsorgsprogrammet riskerar att fOrlora status om elever som laser yrkesintroduktion kan f samma yrkesbehorighet som den som far en yrkes
examen.
-

-

Utbildning

pa gymnasienivâ och andra meriter

Socialstyrelsen fOreslir i 8 § att en sOkande ska kunna erhàlla yrkestitein även om denne inte helt uppfyller kraven p' godkärida
betyg enligt de tidigare paragraferna om den sOkande dessutom
har en eller fler av fOijande meriter:
1. Arbete som underskOterska eller närliggande yrke minst ett âr
de senaste fem aren.
2. Eftergymnasial utbildnirig med inrikthing mot yard och omsorg.
3. Andra relevanta meriter an dem som avses ii och 2.
Fremia och Famna bedOmer att 8 § är viktig paragraf som mojliggOr att yrkesverksamma underskOterskor kan fi den reglerade yrkestitein även med äldre varianter av en yard- och omsorgsutbildnirig och även om de inte helt uppfyller kraven p godkanda be
tyg. Hur myndighetens praxis for denna "ventil" utvecklas kommer att fa stor betydelse fOr bade arbetsgivare och medarbetare i
-

äldreomsorgen.
Famna och Fremia fOreslãr att det i 8 § tydliggOrs att kunskaper i
svenska bör omfattas av "andra meriter" fOr yrkesverksamma med
äldre utbildnirig. Detta dâ det finns yrkesverksamma underskOterskor som har de valbehOvliga kunskapema i svenska, men som
ej har gymriasiebetyg i svenska beroende pa hur vuxenutbildningen var utformad tidigare. Det skulle kurina ske pi liknande
sätt som Socialstyrelsen fOreslâr fOr sOkande med utbildning fran
tredje land, dvs att arbetsgivare iriom hälso- och sjukvârden, omsorgen eller i TSS-verksamhet genom ett intyg styrker att den sOkande har nOdvändiga sprakkunskaper i svenska.

Forslag gällande den kommande ansokningsprocessen

Overgàngsreglering behövs
Dâ införandet av den skyddade yrkestiteiri sker samtidigt som
mojligheten att söka titein öppnar, ser Fremia och Famna behov av
övergângsregler for tvã grupper.
Den ena gruppen är visstidsanställda undersköterskor. Vi bedOmer att det är en relativt stor grupp medarbetare i aldreomsorgen.
De tycks irLte fi mOjlighet att ansöka om den skyddade yrkestitein
förrän den 1 juli 2023, dâ regelverket trader i kraft, och far drefter
inte arbeta som underskOterskor fOrrän Socialstyrelsen har hunnit
behandla deras ansökan om bevis fOr titein. Risken finns att det
blir manga som arisOker om yrkestitein samtidigt och att det därfOr dröjer innan de erhâlier sitt bevis for yrkestitein. Vi ser en risk
for att arbetsgivare i äldreomsorgen därmed i reformens inledningsskede kan fâ svart att bemanna sina verksamheter med rätt
kompetens i relation till myndighetens föreskrifter och allmänria
râd, samt ingângna avtal med kommunen. Det yore oiyckligt om
arbetsgivarna skulle bli tvungna att anställa erfarna undersköterskor som vardbitraden under ansokningsperioden, i synrierhet som
det är svart att rekrytera personal.
Den aridra gruppen, som kan behOva en sarlOsning, är nyutbildade med yard- och omsorgsutbildning fran gymnasieskolan, eller
vuxenutbildningen, som avslutar sirLa studier i maj-juni 2023 och
fir tidsbegrsad anstallning under sommaren. De kommer irite
heller att hinna f sin titel, utan kommer att behöva anställas med
annan anstallningstitel an underskOterska tills de har fatt sitt bevis
om yrkestitein.
Fremia och Farnna föreslâr att det irifOrs overgtngsregier. For
slagsvis skulie den som arisOkt om en skyddad yrkestitel fortsatt
kunna kalla sig underskOterska fram tills ansOkan är behandlad.
Pi sà sätt drabbas varken enskilda eller verksamheter av hand
läggningsprocessens utformning eller eventuella fOrdrojning.
-

-

Vikten av en lag avgift for ansökan om bevis
Enligt riksdagsbeslutet om skyddad yrkestitel fOr underskOterska
ska det infOras en avgift fOr den enskilde medarbetaren fOr att
söka beviset fOr yrkestiteln underskOterska. Famna och Fremia
hade heist sett att det inte blev nàgon avgift ails. Men fOr att inte
skapa onodiga trOskiar fOr att sOka yrkestitein vili vi pàtala vikten
av att avgiften sätts pa betydiigt lägre niva an de avgifter som

gäller for ansökan for legitimerade yrkesgrupper.

Kommentarer till Socialstyrelsens konsekvensbes krivn ing
Särskilda svàrigheter for idéburna och andra mindre, fristàende yard- och omsorgsgivare
Famna och Fremia ser att införandet av den skyddade yrkestiteln
for undersköterskor far stora effekter for idébuma och aridra fristâende yard- och omsorgsgivare. Bland vãra medlemmar som be
driver aldreomsorg i idéburen och annan fristâende regi firms oro
for hur regelverket om skyddad yrkestitel fOr underskOterska
kommer att paverka deras verksamhetsfOrutsättningar. Bristen pa
underskOterskor är redan stor i aldreomsorgen och det blir en utmanirig att rekrytera medarbetare med den skyddade yrkestiteirL.

-

En mindre idéburen aktOr eller annan fristâende omsorgsgivare
har inte tillgâng till de stOdstrukturer som kommuner och regioner
ofta har tillgâng till i sina organisationer. Det gör pa flera sätt pro
-

cessen kopplad till yrkestiteiris infOrande svârare fOr vára medlemmar an vad den är for kommuner och regioner.
Fremia och Famna bedömer att det hade behövts särskilda medel
till stOd fOr arbetsgivarna i den stora omställningsprocess som in
förandet av yrkestiteiri innebär for verksamhetema. Det statliga
aldreomsorgslyftet är viktigt for att mOjliggora validering eller
kompetensutveckling fOr den enskilde medarbetaren och miste fâ
en langsiktig fortsättnirig. Men fOr arbetsgivaren ar utmaningen
större an si och det är en verksamhetskritisk frâga att kunna upprätthâlla rätt bemanning i verksamheten.
-

For en mindre, idéburen arbetsgivare i aldreomsorgen är det en
stor och resurskrävande uppgift att kompetenskartlagga sin personal inför de nya reglernas irifOrande den 1 juli samt att fOrsOka
stödja siria medarbetare i ansokningsprocessen fOr yrkestiteirL och
att vid behov validera eller komplettera sina utbildningar.

Anledningen till att kartlaggningen är resurskravande är att yrket
undersköterska inte har varit reglerat tidigare och det har funnits
mánga olika vägar att bli undersköterska. Undersköterskeutbildningen har skiftat kraftigt i kvalitet och irinehàll Over tid, vilket gOr
att det finns en stor variation thom yrkesgruppen vad galler for
mell utbildnirig.
-

Det finns en utbredd oro bland vra medlemmar i aidreomsorgen
for att en relativt stor andel medarbetare kanske inte kommer att
nà upp till kompetenskraven i fOreskrifterna och blir tvungna att
validera sina kunskaper och/eller komplettera sina utbildningar.
Det riskerar e I s fall fâ stora konsekvenser i fOr de äldre som bor i
särskilt boende och for dem som behOver hemtjänst. verksamhet-

ema.
Till skilinad fran regioner och kommuner har idébuma yard- och
omsorgsgivare inget givet utrymme aft upphandla validering och
uppdragsutbildningar fOr sina anställda. Den idéburna aktOrens
avtal med kommunen tacker i regel inte sadana kostnader. Därut
over är det inte givet att en mindre yard- och omsorgsgivare har
kunskap om vilka vägar som finns mom kommunens utbildnirigs
system fOr validering, eller komplettering av kurser. I synnerhet i
en stOrre kommun kari det vara svârt for bade medarbetare och arbetsgivare att ens orientera sig bland utbildningsanordnamas ut
bud.
-

-

-

Det är därutöver lângt ifràn säkert att mindre verksamheter har re

-

surser for eller fOrmàga att ge adekvat, motiverande stöd till medarbetare att komplettera sina utbildningar. Bland dem som kan ha
behov av att komplettera sin utbildning finns inte sällan medarbe
tare som är studieovana eller som har tidigare skolmisslyckanden
bakom sig. Vi ser en risk att det finns medarbetare som, utan mdividuellt anpassat stOd, far svârt att na de ställda kraven.

-

Utmaningar att leva upp till krav i avtal med kommunen
Fremia och Famna vii i ansiutning till myndighetens konsekvens-

beskrivning ocksâ belysa det faktum att idébuma och andra fristaende yard- och omsorgsgivare behöver säkra kompetensen i
verksamheten fOr att kunna bibehâlla en hog andel medarbetare
som innehar titein underskOterska.
Idébuma yard- och omsorgsgivare verkar till Overvägande del pa
uppdrag av kommuner och regioner, i praktiken genom upphandlingar mom ramen fOr LOU eller avtal enligt LOV. FOr att leva upp
till sina avtal krävs kontmnuerlig och stabil kompetensfOrsOrjnirig.
Ofta stalls krav pa viss andel underskOterskor I avtalen. Aven fOr
att kunna lämna anbud i kommande upphandlingar mâste for
meila krav pa kompetens uppfyilas. Mot bakgnmd av kompetensbristen i aidreomsorgen är det en utmaning.
-

Sammantaget är det var bedOmning att driftsformen har betydeise
i den omstallriing som infOrandet av den skyddade yrkestitein in
nebär fOr bade arbetsgivare och medarbetare, men att detta inte
-

tillräckligt har beaktats i reformens genomforande. Idébuma, uksom privata vird- och omsorgsgivare, utför tjanster enhigt upphandlade avtal. Kontrakten är flerâriga men omfattar sällari, eller
aidrig, tackning for kosthader for ny lagstiftning, som I detta fall.
Det gOr de fristàende aktörerna mer kansliga fOr fOrandririgar an
den kommunala verksamheten.
Fast omsorgskontakt I hemtjänsten
Enligt den bestämmelse i 3 kap 3 d § SoL, som trader i kraft den 1
juli 2023, far endast den som har den skyddade yrkestitein under
sköterska utses till fast omsorgskontakt i hemtjnsten. Famna och
Fremia pekade redan i lagstiftningsprocessen pa att det kan bli
svârt fOr mânga verksamheter att leva upp till det lagstadgade kra
vet. Vi ser anledning att pâminna om det.
-

Vi tackar harmed for mOjligheten att lämna synpunkter p betänkandet och hoppas att vâra synpunkter beaktas i den fortsatta

beredningsprocessen.
Med vanlig halsning

LafHt
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
Famna

Kontakt:
Karin Liljeblad, Fremia

karin.liljeblad@fremia.se
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Karin Liljebl
Senior branschexpert
Fremia
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