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Frågor och svar kring - förändringar i titlar inom Stöd och 

omsorg 

Varför gör vi ett titelbyte? 

De senaste åren har arbetsgivare runt om i landet skapat en nationell samsyn 

om att införa enhetliga titlar och utbildningskrav för medarbetare inom 

området för funktionsnedsättning. Göteborgregionen har redan infört nya 

titlar. För närvarande pågår arbetet i många andra regioner och kommuner. 

Arbetet syftar till att skapa en tydlig nationell yrkesidentitet och profession 

för medarbetare inom verksamhetsområdet. Som medarbetare får du en 

nationell yrkesidentitet och profession. 

 

Vilka befattningar berörs av titelbytet? 

Målgruppen för titelbytet är nuvarande befattningarna handledare och 

rehabiliteringsassistent. Titelbytet omfattar inte personliga assistenter eller 

ledsagare/avlösare. 

 

Gäller titelbytet endast tillsvidareanställd personal? 

Nej.  

 

Möjligheten till titelbyte gäller även dig som har ett längre vikariat. 

Definitionen av längre vikariat >14 dagar. Vikarier som inte omfattas av 

titelbytet i första läget kommer att få sin utbildning bedömd i ett senare 

skede. 

 

Möjligheten till titelbyte gäller även om du har en subventionerad 

anställning med beredskapsavtal.  

 

Från när ska de nya titlarna införas? 

Arbetet startar i mars 2015 med handledare i gruppbostäder. Titelbytet för de 

som berörs, sker löpande under våren 2015. 

 

Hösten 2015 sker titelbytet för de som berörs inom daglig 

verksamhet/sysselsättning.  

 

Vintern 2015/2016 sker titelbytet för de som berörs inom 

psykiatriverksamheterna.  
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Kommer dessa titlar att gälla i verksamhetsområdet Vård och 

omsorg? 

Nej. Titlarna har en tydlig koppling till verksamheter för funktionsnedsatta 

d.v.s. Stöd och omsorg. 

 

Vad krävs för att bli stödassistent? 

Yrkesexamen på gymnasienivå i Vård- och omsorgsprogrammet för 

yrkesutgång funktionsnedsatta eller Barn- och fritidsprogrammet, social 

inriktning. Utbildningskraven utgår från Socialstyrelsens allmänna råd 

SOSFS 2014:2.  

 

Vad krävs för att bli stödpedagog? 

Först måste du uppfylla krav som stödassistent. Därefter ska du ha en 

eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar 

minst 200 yrkeshögskolepoäng (yh-p) eller 60 högskolepoäng (hp) eller en 

kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. 

Högskolestudier motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en 

yrkesutbildning (t.ex. socionomprogrammet) eller fristående kurser. Alla 60 

poängen måste ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. På 

intranätet hittar du några exempel på yrkeshögskoleutbildningar och 

fristående kurser som ligger inom funktionshinderområdet. 

 

Hur går titelbytet till? 

Under 2015 påbörjar vi titelbytet och kommer att göra det för en arbetsplats i 

taget. Före inventeringen på din arbetsplats så får du ett informationsbrev 

med uppgifter om vilka utbildningsmeriter som finns i din personalakt. Du 

får då möjlighet att komplettera med eventuella utbildningsdokument som 

saknas. En bedömningsgrupp bestående av din chef, fackliga representanter 

och personalhandläggare går igenom dina handlingar och bedömer om dina 

utbildningsmeriter motsvarar utbildningskrav för befattningen stödassistent 

eller stödpedagog. Vid behov kan bedömningsgruppen ta stöd av studie- och 

yrkesvägledare.  

 

När dina utbildningsmeriter är bedömda, får du information om resultatet av 

din chef. Om du inte uppnår till någon av de nya titlarna, är underlaget från 

bedömningsgruppen ett bra stöd för dig och din chef vid upprättande av en 

individuell kompetensutvecklingsplan. 

 

För medarbetare som har utbildningsnivå för befattningen sker en 

förhandling med facket innan titelbytet sker.  

 



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 3 (5) 
Socialförvaltningen    
Strategiskt stöd    
    

 

Hur får vi veta vilka utbildningar som finns registrerade på oss? 

Varje medarbetare kommer att få ett personligt brev med uppgifter om vilka 

betygshandlingar som finns i personalakten. Dessutom kommer ni att få 

uppgifter på vad som finns registrerat i socialförvaltningens 

kompetensregister. 

 

Jag hittar inte igen mina betyg – hur gör jag? 

Du måste kontakta skolan du gick på och begära ut ett nytt betyg.  

 

Ni har inte alla mina betygshandlingar. Vart skickar jag dem? 

Du kan skicka kopia eller inskannade betygsunderlag till 

boel.wuotila@soc.lulea.se 

 

Vad kommer titeln att vara om man inte ”når upp” med sina betyg 

till titeln stödassistent eller stödpedagog? 

Du behåller din nuvarande titel handledare eller 

rehabiliteringsassistent.  

 

Vad händer med min lön? 

Det blir ingen skillnad. Titelbytet har ingen påverkan på din lön. Det gäller 

oavsett om du får befattningen stödassistent eller stödpedagog.  

 

Kan en stödassistent tjäna mer än en stödpedagog? 

Ja, med anledning av att vi tillämpar individuell lönesättning. 

 

Kommer arbetslivserfarenhet ha någon inverkan på vilken titel man 

får? 

Nej.    

 

Varför bedömer ni endast utbildningsnivå? 

Det är viktigt att följa den nationella utvecklingen som sker när det gäller nya 

titlar och utbildningskrav för personal som arbetar inom området för 

funktionsnedsatta. Det finns en tydlig nationell inriktning som talar för att 

skapa en tydlig yrkesidentitet och yrkesprofession.  

 

mailto:boel.wuotila@soc.lulea.se
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Vi är medvetna om att många medarbetare har lång erfarenhet och kunskap 

inom området för funktionsnedsatta. Den reella kompetensen (kunskaper 

och erfarenheter) är viktig för en yrkesmässig prestation men ingår inte i 

bedömningen för nya titlar. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 

titulatur och formell kompetens (utbildning).  

 

Kan jag validera min reella kompetens? 

Målsättningen är att erbjuda alla medarbetare som inte uppnår 

utbildningskravet validering. Validering är dock resurskrävande både när 

det gäller kostnader och tid. Det är inte möjligt att validera alla medarbetare 

under perioden för titulaturbytet.  

 

Kommer ni att erbjuda platser för validering? 

Ja, vi avser att erbjuda ett visst antal valideringsplatser per år med start 

hösten 2015. 

 

Vad innebär en validering?   

Validering handlar om att identifiera, beskriva och bedöma en persons 

kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur lärandet gått till. 

Validering är ett bra sätt att synliggöra redan befintlig kompetens. Det 

är vanligt att validering sker mot uppsatta utbildningskrav. När du 

validerats får du en utgångspunkt inför fortsatta studier. Validering 

ger på så sätt även en studierekommendation. Du föreslås läsa exakt 

det du saknar och kan på så sätt minska studietiden. 

 

Hur många stödassistenter och stödpedagoger ska det vara på varje 

arbetsplats? 

Det finns ingen procentuell styrning över antalet stödassistenter och 

stödpedagoger. Det kan skilja sig från arbetsplats till arbetsplats och styrs av 

verksamhetens behov. 

 

Vad styr antalet stödassistener och stödpedagoger? 

Det är verksamhetens mål som styr behov av kompetens d.v.s. antalet 

stödpedagoger och stödassistenter. 

 

Måste det finnas en stödpedagog på varje arbetsplats? 

Nej.  
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Vad händer om vi har för få stödpedagoger på arbetsstället? 

Chefen ska säkerställa att det finns rätt kompetens för att uppnå 

verksamhetens mål. Det kan ske genom rekrytering eller genom 

kompetensutveckling av befintliga medarbetare.  

 

Kan jag bli beordrad att byta arbetsställe i samband med titelbytet? 

Nej.  

 

Vad händer om jag är stödassistent och läser 60 hp – blir jag 

automatiskt stödpedagog?  

Nej. För att bli stödpedagog måste det finnas ett behov i verksamheten. 

 

Får jag läsa eller komplettera min utbildning/högskolepoäng på 

arbetstid? 

Socialförvaltningen har en förmån som reglerar studier vid högskola eller 

universitet under anställning. Läs mer om förmån vid universitetsstudier. 

 

För studier på gymnasienivå gäller bidrag vid fritidsstudier. 

 

 

https://intranat.lulea.se/download/18.2264d5cc137edfc8dda800049/1349198704421/Riktlinje%2Bers%C3%A4ttning%2Bvid%2Bstudier.pdf
https://intranat.lulea.se/forvaltningaravdelningarenheter/minprofil/allaforvaltningar/socialforvaltningen/varaverksamheter/strategisktstod/personalochkvalitet/utbildningochkompetens/riktlinjer.4.48bbd5b912d9419940180001141.html

