
Gemensamma titlar inom funktionshinderområdet 
kopplat till kompetensnivåer

Resultat från enkätundersökning 2017-02-10 till 2017-10-20



Bakgrund

• Pågår ett arbete med att införa gemensamma titlar

• Göteborgsregionen påbörjade under 2009

• Stödassistent för de som har gymnasiekompetens enligt 
SOSFS 2014:2 

• Stödpedagog för de som har viss adekvat eftergymnasial 
utbildning, Yrkeshögskola (minst 200 yh-poäng) eller 
Högskola/Universitet (minst 60 högskolepoäng)

• Enkäten som denna presentation visar resultatet av skickades 
ut till arbetsgivare inom funktionshinderområdet via det 
nationella nätverket NKR, under perioden: 2017-02-10 till och 
med 2017-10-20.

• Svar från 206 aktörer 



Följande kommuner, stadsdelar eller 
motsvarande har besvarat enkäten:

Ale, Alingsås, Alvesta kommun, Aneby, Arvika kommun, Askersund, Attendo Växjö, Bengtsfors kommun, Bollebygds kommun, Bollnäs 
kommun, Borås Stad, Bromma stadsdel, Bromölla kommun, Dals-Eds kommun, Danderyd/egen regi, Degerfors kommun, Eksjö, 
Enköping, Enskede-Årsta-Vantör sdf, Eslövs kommun, Färgelanda, Gagnefs kommun, Gällivare, Gävle, Göteborgs stad stadsdel 
Centrum, Göteborg Örgryte-Härlanda, Göteborg SDf Angered, Göteborgs stad SDF Lundby, Göteborgs stad, Västra Göteborg, 
Göteborgs Stad, Västra Hisingen, Habo kommun, Hallsberg, Hallstahammars kommun, Haninge kommun, Hedemora kommun, 
Helsingborg, Huddinge, Hudiksvalls kommun, Hällefors, Härnösand, Hässelby-Vällingby Stadsdel, Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höörs kommun, Järfälla, Jokkmokk, Järfälla kommun, Jönköpings kommun, Kalix
kommun, Karlshamns kommun, Karlskoga, Karlskrona kommun, Karlstads kommun, Knivsta kommun, Kramfors, Kristianstad, 
Kristinehamns kommun, Krokoms kommun, Kumla kommun, Kungsbacka, Kungälvs Kommun, Kävlinge kommun, Köpings kommun, 
Laholm, Landskrona stad, Lekebergs kommun, Leksands kommun, Lerums kommun, Lidingö, Lilla Edet kommun, Lindesbergs 
kommun, Linköping, Linköping Leanlink, Linköping, Attendo, Ljungby kommun, Ljusdal, Ljusnarsbergs kommun, Ludvika Kommun, 
Luleå, Lunds kommun, Majorna-Linné Göteborgs Stad, Melleruds Kommun, Mora, Mullsjö, Mölndals Stad, Norra Hisingen, 
Norrköping, Norrmalms sdf i Stockholms stad, Norrtälje, Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Nässjö, Ockelbo, Olivia Omsorg 
i Sollentuna kommun, Olofström, Orust, Osby, Ovanåker, Partille, Pajala, Piteå, Privat utförare inom bl.a. Sollentuna kommun,
Ragunda, Region Gotland, Ronneby kommun, Rättvik, Salems Kommun, Sandvikens kommun, Sequitur, Sjöbo kommun, Skellefteå 
kommun, Skurups kommun, Smedjebacken, Sociala resursförvaltningen, Socialförvaltningen, Sollefteå kommun, Sollentuna, Sotenäs, 
Staffanstorps kommun, Stockholm, Stockholm Farsta, Stockholm Älvsjö, Stockholms stad, Strömstad, Skärholmens 
stadsdelsförvaltning, Strömsunds kommun, Sundbybergs stad, Surahammar, Svalövs kommun, Svenljunga Kommun, Säter, 
Söderhamn Kommun, Södermalm, Södertälje, Sölvesborg, Timrå, Tranemo, Tranås, Trosa kommun, Tyresö Kommun, Uddevalla 
kommun, Ulricehamn, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun, Upplands-Bro kommun, Uppsala, Uppvidinge kommun, Vallentuna, 
Vaxholms stad, Vetlanda, Vingåker, Vänersborgs kommun, Värmdö, Värnamo kommun, Västerås, Växjö, Ystad, Åmål, Ånge kommun, 
Älmhult, Ängelholms kommun, Öckerö, Örebro kommun, Örnsköldsvik, Östersund, Österåkers kommun. 

(En kommun/stadsdel kan ha fyllt i enkäten flera ånger utifrån olika verksamhetsområden)



Vad har ni beslutat i frågan om att 

införa titeln "Stödassistent"?



När i tid planerar ni att införa titeln Stödassistent?
(För de som svarade ”Vi har beslutat att införa titeln Stödassistent inom en snar 

framtid” på den tidigare frågan) 

Några exempel på det som angivits:

”Start hösten 2017 för att vara klara inom 
programområdet hösten 2019”

”Svårt att säga, men vi tänker ta det 
eftersom vi får lediga tjänster”

”Oklar ännu. Troligen inom ett par år. Vi 
kommer inom kort att påbörja en 

kartläggning av befintlig kompetens för att 
ha som stöd vid införandet.”

”Arbetet påbörjat och kommer att pågå tom 
2019”

”För boende hösten 2017 våren 2018 
Dagligverksamhet hösten 2018 våren 2019”

”Oklar ännu. Troligen inom ett par år. Vi 
kommer inom kort att påbörja en 

kartläggning av befintlig kompetens för att 
ha som stöd vid införandet.”

”Snarast, beroende på när vi får valideringar 
och utbildningar klara.”

”En översyn pågår på stadens 
personalavdelning vad gäller titlar inom 

området.”



Vad har ni beslutat i frågan om att införa en yrkesroll med 
eftergymnasial kompetens från Yrkeshögskolan (YH)?



När i tid planerar ni att införa en yrkesroll med eftergymnasial 
kompetens från Yrkeshögskolan (YH)?

(För de som svarade ”Vi har beslutat att införa den yrkesrollen inom en snar 
framtid” på den tidigare frågan)

Några exempel på det som angivits:

”Närmaste åren, troligen 2018, inväntat lite 
mer nationella och gemensamma riktlinjer” ”Nu”

”Inget planerat”

”Vi har redan annonserat och anställt 
stödpedagoger men inte konverterat redan 

anställda”

”Senast då närbelägen YH- utbildning 
(stödpedagog) avslutas.”

”Inom ett par år. Vi har ej bestämt antalet 
ännu men arbetet pågår.” ”Arbetet med att föra in nya yrkestitlar sker 

tillsammans med Norrbottens kommuner. 
Det är svårt att säga när i tiden. Vi vill gärna 
kompetens utveckla vår personal och väntar 

på möjlighet att få upp Yh, med möjlighet 
att kombinerat med utbildning på distans, 

men även tillfällen där man har inne vecka.”



Vad har ni beslutat i frågan om att 

använda titeln "Stödpedagog"?



När i tid planerar ni att införa titeln "Stödpedagog"?

(För de som svarade ”Vi har beslutat att införa titeln Stödpedagog inom en snar 
framtid” på den tidigare frågan)

Några exempel på det som angivits:

”Diskuterar bl.a. om yrkeshögskolans 
möjligheter i framtiden. Vi hoppas att kunna 

införa det inom en treårsperiod”

”Först under -17 få titeln stödassistent i 
hamn och sedan söka stödpedagoger-17 och 

-18”

”Kopplat till en klar kompetensbeskrivning 
troligen 2018”

”Under tidig höst vi har några som hittills 
har 90 Yh-poäng och några med 200 YH-

poäng i Stöd pedagog”
”När vi har personer med den kompetensen 
på plats och när vi har titeln Stödassistent”



Vilka vinster ser ni med gemensamma titlar i landet?

Några exempel på det som angivits:

”Branschen blir mer synlig. Marknadsföring 
underlättas. Kompetensförsörjning underlättas. 
Gemensamma krav på utbildningsanordnare. 

Möjlighet för mer tryck på politiken på nationell 
nivå att prioritera våra målgrupper. Yrkesstolthet 

och yrkesidentitet förbättras”

”Lättare att anställa personal med rätt 
kompetens. Vi kan höja statusen för yrken och på 

så sätt kunna få beslutsfattarna att förstå vikten av 
att få in rätt personal med rätt kompetens. Det blir 

lättare att driva frågor gällande 
funktionsnedsättning, både nationellt och lokalt, 
"vi talar samma språk". Äntligen dags att "sätta 

ljus" på detta viktiga område.”

”Bidrar till stärkt yrkesidentitet. Kan höja statusen 
på yrket som inkl en karriär. Underlättar vid 

rekrytering och marknadsföring. Tydlighet till 
utbildare (YH) och studerande¤ ger jämförbar 

statistik (och gruppen glöms inte bort.... ). 
Kvalitetsökning¤ kunskapspåfyllning med 
pedagogisk inriktning i verksamheterna”

”En gemensam lönebild. En gemensam bild av 
utbildningsbehov. En gemensam bild av 
rekryteringsbehov. En gemensam bild av 

kompetensutveckling”

”Det blir tydligt för både arbetsgivare och 
arbetssökande vad tjänsten innebär.”


