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Förslag till genomförandeprocessen för nya titlar i stöd och 

omsorg.  
 

Bakgrund 

I februari 2013 fick verksamhetschefen för stöd och omsorg i uppdrag att se över titulatur 

och utbildningskrav för medarbetare som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS 

till personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten var att följa nationella utvecklingen 

med enhetlig titulatur och utbildningskrav i syfte att skapa en tydlig yrkesidentitet och 

synliggöra yrkets profession. Uppdragsorganisationen har bestått av 

arbetsgivarrepresentanter och fackliga parterna Kommunal, Vision och Ledarna. Samverkan 

med brukarorganisationer och kommunala handikapprådet har skett löpande under 

uppdragstiden.  

Uppdraget avslutades våren 2014 med en samsyn om att införa nya titlarna stödassistent och 

stödpedagog. För titeln stödassistent ska medarbetaren ha en gymnasial yrkesexamen inom 

barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. För titeln stödpedagog ska 

medarbetaren ha en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som 

omfattar minst 1 års heltidsstudier.  

Socialförvaltningen har beslutat att använda samma arbetsidentifikation (AID) som andra 

kommuner i Sverige, där titlarna redan är införda. För titeln stödassistent är AID-koden 

207021. För titeln stödpedagog är AID-koden 351015.  

Personalchef vid socialförvaltningen och verksamhetschef för stöd och omsorg har 

överenskommit om att förhandla nya titlarna enligt MBL § 11 på generell nivå. 

Förhandlingen med Kommunal och Vision sker 2015-02- 16.  

MBL § 11 för nya titlar på individnivå föreslås ske löpande under genomförande.  

Förslag till genomförande  

Förslaget omfattar nyrekrytering och befintliga medarbetare (tillsvidareanställda 

och månadsanställda vikarier). Rekrytering till titeln stödassistent eller 

stödpedagog kan ske efter MBL-förhandling 2015-02-16. Rekryteringsgruppen 

ansvarar för att bedöma om sökandes utbildning motsvarar utbildningskrav för 

aktuell befattning.  

 

 



 

 

Genomförande av titelbyte för befintliga medarbetare 

För befintliga medarbetare är avsikten att tillsätta en bedömningsgrupp. 

Bedömningsgruppen har i uppdrag att genomföra en kvalitetssäkrad bedömning 

om medarbetarens utbildning uppfyller krav för någon av de nya titlarna.  

Bedömningsgruppens sammansättning 

Två handläggare från strategiskt stöd varav en sammankallande 

Verksamhetsutvecklare i stöd och omsorg 

Facklig representant (kommunals avtalsområde) 

Områdeschefen för aktuella medarbetare  

Enhetschefen för aktuella medarbetare 

 

Kommunikationsplan 

Före och under hela arbetsprocessen sker en kontinuerlig dialog enligt framtagen 

kommunikationsplan (bilaga 1).  

 

Arbetsprocess 

Införandet av nya titlar på individnivå, förslås ske enligt följande. 

1. Strategiskt stöd informerar medarbetaren om vilka betygsunderlag som finns i 

personalakten (bilaga 2).  

2. Medarbetaren har inom rimlig tid (2 veckor) möjlighet att komplettera 

eventuella handlingar. 

3. Strategiskt stöd förbereder underlag till bedömningsgruppen (bilaga 3).  

4. Bedömningsgruppen tar fram beslutsunderlag till § 11 MBL. Underlaget 

innehåller förslag på medarbetare som uppfyller utbildningskravet för aktuell 

befattning.  

5. Bedömningsgruppen dokumenterar utbildningsbehov för medarbetare som 

inte uppfyller utbildningskravet för ny titel.  

 

6. Vid behov kan bedömningsgruppen, kontakta utbildningsledaren för 

fördjupad bedömning. 

7. Personalchefen förhandlar enligt MBL § 11 om ändrad titel på individnivå. 

 

Tidplan – kartläggning och bedömning inför titelbyte 

Genomförandet föreslås ske områdesvis enligt följande turordning. 

1. Gruppboende – våren 2015 

2. Daglig verksamhet – hösten 2015 

3. Psykiatriverksamhet – vintern 2015/2016 

Strategiskt stöd ansvarar för kallelse till bedömningsgruppen enligt fastställd tidplan för 

respektive verksamhet och arbetsställe. Bedömningsgruppen träffas onsdagar, klockan 08.00-

12.00. Vid behov förlängs mötet för att hantera varje enhetschefs bedömningsärenden. I snitt 

kan 15 ärenden bedömas per halvdag.  



 

 

 

 

Bilagor 

 Bilaga 1, kommunikationsplan 

 Bilaga 2, informationsbrev  

 Bilaga 3, bedömningsunderlag 
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