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 Den här undersökningen har totalt 122 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. 

Undersökningen utfördes från 2014-12-09 till 2015-01-16. 

Den här rapporten visar resultaten för de 122 respondenter som uppfyller filtervillkoren i filter. 

Rapporten skapades 23-01-2015 10:50:38. 
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1 Namn och titel på den som har svarat: 

Svar 

Ulrika Hernant 

FoU-Starteg 
Mari-Louise Lundqvist 

Omsorgschef 
Anna Eklund Enhetschef/kvalitetsutvecklare 

 
Katarina Dunhage Jakobsson 

Verksamhetschef 
Ingegerd Melkner 

tf verksamhetschef  

Ulricehamns kommun 
Sandra Larewall 

Funktionschef 
Cecilia Strömberg OC  
Anna-Lena Gustafsson, handläggare Vård och omsorg.  
Christine Englund 

Enhetschef 
Kersti Huddén, utvecklingsledare 
Sam Grandell 

Resultatenhetschef 

Värmdö Kommun 
Lena Karlsson Leksell verksamhetschef 
Therese Bendelin, HR-chef 
Lena Fröyen 

verksamhetschef stöd och omsorg 
Johnnie Gedda Verksamhetschef 
Pia Blomstedt 

Avd.chef stöd & omsorg 
Emma Dunsäter Enhetschef 
Thory Mollberg 

Verksamhetschef 
Anna-Maria Sundström, verksamhetsutvecklare LSS 
Michael Mårtensson och Leena Berlin Hallrup 

Enhetschefer (i Malmö stad 2:a linjens chefer) 
Camilla Andersson, verksamhetsutvecklare 

Torbjörn Sundström, sektionschef 
1 
Marie Lindblom 

Områdeschef LSS verksamheten 
Camilla Karlsson tf Utvecklingsledare 
Anna-Lena Gustafsson, handläggare Vård och omsorg 
Renee Poulsen, verksamhetschef 
Yvonne Hellsten Vård- och omsorgschef 
Britt Mathiesen 

Enhetschef ( chef för egen regiverksamhet i kommunen för LSS och Äldreomsorg) 
Gunilla Landman 

Avdelningschef Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
Kenneth Grönlund 

LSS/Psykiatrichef 
Jessica Öhlund 

Verksamhetschef Funktionsstöd 
Nina Janson 

Verksamhetschef 
Carina Westbom 

Verksamhetsutvecklare 
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1 Namn och titel på den som har svarat: 

Svar 

Heléne Karlsson, strateg/utvecklare 

Sociala nämndernas förvalting 

Västerås 
Robert Cederholm 

Verksamhetschef 
Berit Norén, Kompetensutvecklare 
Gunilla Öhrling Utvecklingsledare 
Barbro Schött, avdelningschef personal 
Elisabeth Hekkala 

Vård och omsorgschef 
AnnaCarin Löfstedt 

Enhetschef 

Carpe kommunansvarig 
Ann-Katrin Ståhl Verksamhetschef 
Katarina Carlzon 

Förvaltningschef 
Johanna Viberg, Utvecklingschef 
Karin Högberg, verksamhetschef för Omsorg om funktionshindrade 
Elisabeth Helgé, Enhetschef 

Anna-Karin Olsson Enhetschef 
Åsa Dalfors 

Områdeschef funktionsstöd 

 

 
Åsa Eldebro, enhetschef 
Roland Bång, Förvaltningschef 
peter wallenberg 

biträdande socialchef 
Ulrika Stålknapp Stöd och Omsorgschef 
Ann-Louise Gillek Enhetschef 
Harriet Hveen Hugosson 

Områdeschef OF 

Oskarshamns kommun 
Sofia Stenman, Enhetschef 
Karolina Naij 

Utredare 

Funktionsstöd 

Kungsbacka kommun 
Elisabeth Svensson 

Programområdeschef 

Funktionshinder och Stöd 
Elisabeth Svensson 

Programområdeschef 

Funktionshinder och Stöd 
Helena Broberg 

Verksamhetschef 

Norrköpings kommun 
Lisbeth Larsson, avdelningschef, Stöd och omsorg 
Viweca Thoresson 

Verksamhetschef 
Elisabeth Skarnehall Verksamhetschef Socialt stöd 
Eva-Lena Morschheuser 

Tf. avdelningschef, avd. FH 
Ludwig Vinterdag, Funktionschef 
Lilian Gullberg 

Utbildningssamordnare 
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1 Namn och titel på den som har svarat: 

Svar 

Eva Hulth , Verkamhetschef 
Harriet Hultin 

Verksamhetschef  
Frank Juppe 

Verksamhetschef LSS-omsorgen 

Kumla kommun 
Anna Karlander 

Avdelningschef LSS-verksamhet 

Örnsköldsviks kommun 
Carola Albertsson, Enhetschef 
Susanne Windisch 

Områdeschef  
Jörgen Nilsson, Verksamhetschef 
Lena Lovén-Ohlsson 

LSS-handläggare 
Linda Sturesson 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef 
Malena Sylvan, Verksamhetschef 
Ingalill Hafström 

Programommrådeschef 
Lena Parkhagen, LSS chef 
Carina Gardh Nilsson 

Områdeschef LSS 
Karin Sjöbergh 

Sektionschef 
Cecilia Vestergaard, områdeschef 
Per-Uno Nilsson, Myndighetschef och SAS 
Marie Skoghill, Utvecklingsledare Vuxenförvaltningen 

Monika Jungstedt, HR-konsult Vuxenförvaltningen 

Mona Andersson, HR-konsult Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) 
Jenny Hellstrand 

Enhetschef LSS och Socialpsykiatri 
Kristina Isaksson 

Avdelningschef 
Ingrid Johansson 

Verksamhetsutvecklare 
Ann-Karin von Mecklenburg 
Brita Ström 

Utvecklingsledare 
Eva Nilsson 

Verksamhetschef Vård och omsorg 
Anne Hölmebakk 

Verksamhetschef handikappomsorgen 
Monica Sikström Enhetschef 
Anita Karlberg områdeschef LSS 

Petra Brunstein områdeschef LSS 
Anna Blom, enhetschef LSS-verksamhet 
Lars-Göran Melin 

Verksamhetschef 
Päivi Krigsman 

Pedagog, Utvecklingsledare OFN, Omsorgen för funktionsnedsatta 
Aina Almberg 

Utvecklingsledare  

och  

Linda Bergström  

Handikappomsorgschef 
Helena Broberg 
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1 Namn och titel på den som har svarat: 

Svar 

Verksamhetschef 

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
Jessica Montgomery, enhetschef LSS och socialpsykiatri.  
Nina Taipaleensuu Enhetschef 

 
Else Håkansson, HR-avdelningen 

Helén Persson, Enhetschef LSS 

 
Karin Bergdahl Områdeschef Stöd &Omsorg 
Yvonne Boberg Resultatenhetschef för Väsby stöd och Omsorg samt Karin Sandström enhetschefför gruppboenden i Väsby stöd och 

Omsorg samt CKA ombud 
Päivi Saxin, enhetschef 
Josefina Skepö, sektionschef Funktionshinderomsorg 
 

Susanne Sandström 

Områdeschef Området funktionsnedsatta 
Lennart Gustavsson 

Verksamhetschef 

Borås stad 
Stefan Schön, Enhetschef LSS 
Marie Tibell, planeringsledare.  

Svaret är från Områdeschefer för Boende och personligt stöd. 
Maria Holknekt 

Verksamhetsutvecklare 
P-G Andersson, avdelningschef  för funktions- 

hinder 
Per Söderberg, socialchef  
Helene Hellström, verksamhetschef 

Anne Bing Tingström, verksamhetschef 
Lena J Nilsson 

Avdelningschef 
Hilkka Hoffmann 

Avdelningschef 
Lisbeth Wiklund 

Utbildningsledare 

Strategiskt stöd 

Socialförvaltningen i Luleå 
Ann-Katrin Lundin 

Verksamhetschef 
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2 Vilket län arbetar du i? Absoluta tal % 

Blekinge 2 1,75% 
Dalarna 8 7,02% 
Gotland 1 0,88% 
Gävleborg 3 2,63% 
Halland 2 1,75% 
Jämtland 2 1,75% 
Jönköping 9 7,89% 
Kalmar 8 7,02% 
Kronoberg 2 1,75% 
Norrbotten 7 6,14% 
Skåne 12 10,53% 
Stockholm 12 10,53% 
Södermanland 4 3,51% 
Uppsala 0 0,00% 
Värmland 8 7,02% 
Västerbotten 5 4,39% 
Västernorrland 5 4,39% 
Västmanland 4 3,51% 
Västra Götaland 9 7,89% 
Örebro 7 6,14% 
Östergötland 4 3,51% 
Ack. svar 118  
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3 Vilken kommun arbetar du i? Skriv ditt kommunnamn nedan. 

Svar 

Företräder Skaraborgs 15 kommuner 
Malå 
Gagnefs kommun 
Hultsfred 
Ulricehamns kommun 
Tranemo 
Torsås 
Malung-Sälens kommun 
Åsele Kommun 
Sundbyberg 
Värmdö 
Norrtälje 
Region Gotland 
Rättvik 
Sigtuna 
Mora 
Mönsterås 
Salem 
Östersund 
Malmö Stad 
Ekerö  
Hallstahammars Kommun 
Vänersborg 
Malung-Sälens kommun 
Hudiksvall 
Uppvidinge 
Täby 
Ystad kommun 
Hofors Kommun 
Lindesbergs kommun 
Bodens Kommun 
Piteå 
Västerås 
Degerfors kommun 
Skellefteå kommun 
Västerviks kommun 
Kalmar 
Vansbro kommun  
Lidingö 
Mörbylånga kommun 
Tingsryd 
Örebro kommun 
Härnösand 
Hedemora 
Asersunds kommun 
Bräcke 
Vilhelmina kommun 
Eksjö 
Tranås 
Habo 
Oskarshamn 
Nynäshamn 
Kungsbacka kommun 
Gislaveds kommun 
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3 Vilken kommun arbetar du i? Skriv ditt kommunnamn nedan. 

Svar 

Gislaveds kommun. 
Norrköping 
Tomelilla Kommun 
Helsingborgs Stad 
Herrljunga 
Partille 
Vetlanda kommun 
Kävlinge 
Motala Kommun 
Ånge 
Kumla kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Aneby kommun 
Valdemarsvik 
Ronneby kommun 
Osby kommun 
Osby 
Lomma 
Sölvesborg 
Mullsjö 
Simrishamn 
Surahammar 
Uddevalla 
Ludvika 
Trosa 
Eskilstuna kommun 
Svedala Kommun 
Laholms kommun 
Ljusdal 
Vingåker 
Huddinge 
Arvika 
Kristinehamn 
Nordmaling 
Årjäng 
Storfors 
Karlstad 
Borgholms kommun 
Katrineholms kommun 
Norrköping 
Kils kommun 
Övertorneå 
Sjöbo kommun 
Kalix kommun 
Upplands Väsby kommun 
Hällefors 
Värnamo kommun 
 

 

Norberg 
Borås Stad 
Laxå 
Göteborg 
Sundsvall 
Säffle kommun 
Hammarö 
Lund 
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3 Vilken kommun arbetar du i? Skriv ditt kommunnamn nedan. 

Svar 

Gällivare Kommun 
Solna 
Luleå kommun 
Sollefteå 
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4 Var står er kommun när det gäller 

införandet av titlarna Stödassistent och 

Stödpedagog? 
Absoluta tal % 

Vi har inte diskuterat frågan 28 24,78% 
Vi har börjat diskutera införandet av titlarna 

Stödassistent och Stödpedagog 
46 40,71% 

Vi kommer att införa titlarna Stödassistent 

och Stödpedagog 
21 18,58% 

Vi kommer enbart införa titeln Stödassistent 3 2,65% 
Vi har infört titlarna Stödassistent och 

Stödpedagog 
9 7,96% 

Vi har infört titeln Stödassistent 2 1,77% 
Vi väljer/har valt andra titlar - i så fall vilka? 25 22,12% 
Ack. svar 115  

 

 
4 Var står er kommun när det gäller införandet av titlarna Stödassistent och Stödpedagog? 

Vi väljer/har valt andra titlar - i så fall vilka? 

Handledare - finns som förslag inom daglig verksamhet 
Vår titel idag är Boendeassistent i gruppbostäder 
Vi har valt titlarna omsorgsassistent och omsorgspedagog. Pga att det finns en utbildning yrkeshögskola som heter omsorgspedagog. 
Kan vara så att vi även kommer införa stödpedagog succesivt och i samban med det slussa ut våra nuvarande anställda 

verksamhetspedagoger. Men vi har inte diskuterat frågan klar ännu. 
För två år sedan införde Lindesberg titlarna habiliteringsassistent och skötare för personal med relevant utbildning. För personal utan 

relevant utbildning har vi idag valt titeln vårdare. 

 

Vi vill naturligtvis följa nationell utveckling inom området och har därför även påbörjat diskussionerna om att införa titlarna 

stödassistent och stödpedagog. 
Boendestödjare inom västerås stad sedan ca 4-5 år. Privata utförare har många verierade titlar. 
omsorgsassistent och omsorgspedagog 
Omsorgsassistent och omsorgspedagog 
Under 2011 genomfördes det ett stort förändringsarbete inom Fff. Förändringsarbetet gällde titulaturförändringen från vårdare till 

boendestödjare dessutom infördes i samma veva den nya funktionen Boendepedagog. Sedan detta införandet har vi inom Fff vid 

flertalet tillfällen fått uppdatering via Carpe och andra nätverk hur man arbetar med frågan kring titulaturer nationellt. Vi har då blivit 

varse om att Göteborgsregionens framgångsrika förändringsarbete i denna fråga. Under senare år har denna fråga diskuterats flitigt 

inom ramen för regionförbundets nätverk för chefer. Om man har nu etablerat en överenskommelse/skrivelse för de kommuner som 

ingår i Örebro läns chefsnätverk hur man ska och kan agera i frågan. Kortfattat står det i överenskommelsen att vi (kommuner i Örebro 

län) ska men efter egen etablerad tidsplan och införandeprocess införa titulaturerna Stödassistent och stödpedagog. Kravet vi ställer är 

180 hp.  
Habiliteringsassistent 
Tveksamt att införa denna typ av titlar. Vi behöver komptensutvekling men inte självklart nya titlar. 
Omsorgsassisten, för utbildad personal 

Omsorgsbiträde för outbildad personal 

Omsorgshandledare för daglig verksamhet samt boendestöden 
Vi kommer att införa två titlar men ev. kan någon justering av titlarna göras. Ex. bara pedagog. Gällande stödassistent kommer vi att 

tydliggöra område också 
 INFO _ fannsa ej som alternativ - Vi har infört titel Stödpedagog och ska fortsätta i frågan avseende stödassistent under 2015 
Vi har för fyra år sedan ändrat till Boendeassistent. Men jag vill gärna föra en diskussion framöver i kommunen här om de andra två 

titlarna. Jag tycker de är mycket bra! 
Vi har idag kvar både gamla titulationer och har infört habiliteringspersonal som en övergripande titel för nyanställda sedan några år 

tillbaka. Vi kanske kommer att svänga över till stödassistent och stöd pedagog. 

Titlar är känsliga och jag tycker inte att benämningarna är helt ok, de heller. 
Boendestödjare 
Ingen diskussion i dagsläget. 

 

Inom Vuxenförvaltningen byttes titlarna 2007 till: boendestödjare och boendestödjare/beteendevetare. 
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4 Var står er kommun när det gäller införandet av titlarna Stödassistent och Stödpedagog? 

Vi väljer/har valt andra titlar - i så fall vilka? 

Inom BoU har endast titeln Omsorgspersonal men upplever behov av titelbyte. 

 
Arbetshandledare/Boendehandledare 
Vi har för ca ett år sedan valt att kalla vår personal i LSS-boende för boendehandledare. Men det var innan jag blev medveten om att 

det pågår diskussioner om ovanstående titulatur. 
De titalar vi har idag är: 

Habiliteringsassistent 

 Habiliteringspedagog 

 
Habiliteringspersonal 
Just nu har vi titeln boendestödjare samt boendestödjare med utökat uppdrag. Tog denna titel för 2 år sedan och kommer att efter ha 

arbetat klart med Yrkeskrav ta upp denna titelfråga på nytt eftersom vi skall inför karriärstege. 
Idag har vi undersköterskor 
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5 Vem eller vilka har varit eller är med i 

diskussionen kring införandet av nya 

titlar i er kommun? 
Absoluta tal % 

Nämnd eller motsvarande 19 16,96% 
Socialchef 55 49,11% 
Avdelnings/områdeschef 72 64,29% 
Enhetschef 75 66,96% 
Personalchef 48 42,86% 
Fackliga företrädare 53 47,32% 
Brukarorganisationer 8 7,14% 
Vi jobbar inte med frågan 26 23,21% 
Ack. svar 113  
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6 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

För att höja kvaliteten i verksamheten och statusen på arbetet. Det är också för att säkerställa kompetensen kopplad till titeln. 
I vår kommun har vi samma krav vid anställning som inom äldreomsorgen dvs undersköterska, körkort och personlig lämplighet. 

Detta är inte allenast den kompetens vi anser behövs inom funktionshinderområdet, även om dessa också behövs. 
enhetlighet 
Mer korrekt benämning. Statushöjande. Göra bättre jämförelser mellan likvärdiga jobb. Kompetenshöjande delar. Fokus på ett eftersatt 

område. 
Vi jobbar inte med frågan 
Att kompetensen för att jobba inom funktionshinderområdet synliggörs på ett bra sätt och att utbildningskraven ändras och får en mer 

specifik inriktning just mot funktionshinderområdet, Då kan det vara skäl att fundera på titulatur. 

Funktionshinderområdet neuropsykiatri kommer att bli vår störta utmaning i framtiden. 
Viktigt med nationell gemensam titel pga höja kompetensnivån och synliggöra verksamhetsområdet. 
Samma, lika titel för personer verksamma inom området. 
Kompetens och kvalitets höjning 
Enhetlighet med övriga Sverige. Statushöjning. Möjligheten att stimulera utveckling av tjänster med ytterligare utbildningsnivå än 

grundutbildning, gymnasium. 
Stärka identiteten på yrket 

Samstämmighet över landet 

Lönesättning, utbildningskrav 
Få en enhetlig yrkestitel. Blir lättare att rekrytera rätt kompetens och skapa en yrkesstolthet. 
För att öka statusen på yrket och få en gemensam benämning inom äldreomsorgen är undersköterska ett bra exempel 
Bra med enhetliga titlar i olika jämförelser 

Krav på kompetens 

Kan användas i löne jämförelser 
Nationella jämförelser gällande lönestatistik, resursfördelning, utbildning och kompetens. 
Förtydligande av yrkesroller och bransch LSS i Malmö och i riket. 

Incitament för kompetenshöjning inom LSS, förhoppningsvis ett kunskapslyft på sikt. 

Yrkesstolthet  
Att få en enhetlig titel underlättar att marknadsföra yrket, få statistik mm.  Lokalt önskemål sedan lång tid tillbaka att få en och mer 

rättvisande titel som motsvarar arbetet (istället för vårdare). 

 

I samband med titelbytet formulera uppdragsbeskrivning som tydligare beskriver verksamhetsområdet, arbetets innehåll idag. 
Vi gjorde det för att särskilja och ta fram skillnaden mellan undersköterska, vårdare och omsorgsassistent/pedagog. Visa vad som 

behövs, är det mycket omvårdnad då behövs det undersköterskekompetens. Är det mer kognitivt då behövs det omsorgsassistent osv. 

Pedagog kommer in runt det evidensbaserade tänket, kvalitetsarbete samt sociala dokumentationen. 
Kvalitetssäkring, samma titlar som i övrigt i landet, höja statusen.  
Hög omsättning av chefer i alla nivåer 
Tydligare koppling till kompetenskraven, Och säger mera om vad personen gör, skiljer ut arbete inom äldreomsoregn 
Att tydliggöra skillnad mellan sjuk/ädrevård och funktionshinderomsorg 
LSS-lagstiftningen betoning på stöd istället för vård 

Kopplingen till kompetenskraven 

En proffessionaliseing av yrket 

Förhoppningen att så småningom få en enhetlighet i landet 
Behovet av att byta titeln Vårdare, tydligare titel utifrån LSS lagen - stöd. Kompetenskrav för stödassistent samt behov av pedagogisk 

kompetens i brukarnära arbetet - stödpedagog. 
Höja status och attraktionskraft inom yrket. 

Få en enhetlig yrkestitel 
En likhet i bedömning, högre status en ökad tydlighet för både blivande anställda och för kommunerna. 
En kvalitetshöjning för personal, verksamhet och brukarna. 

Att få samma tittel i hela landet 

 
Enhetlig och begriplig titulatur i landet 

Höja status 

Locka fler att välja omsorgsyrken 
Vinster över landet med samma titualtur för att bevaka kompetens och för att rent statistiskt följa hur utvcklingen ser ut lönemässigt 
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6 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

etc. Underlätta för att skapa samhörighet inom yrkesfältet. 
Tydligare vilken kompetens som behövs inom området och därigenom ökat tryck på utbildningsanordnare att anpassa utbildningar 

som riktar sig mot vår målgrupp. 

Tydligare yrkesidentitet för personal inom området.  

En titelatur som ger en uppfattning om vad tjänsten innebär dvs utföra stöd, pedagogik 

 
Tydligare kunna se vilken kompetes medarbetare har.  

Att kunna möjliggöra och tydliggöra en karriärväg. 

Stödpedagoger ansvarar för och leder det pedagogiska och metodiska arbetet nära verksamheterna. 

Kvalitet säkras, EBP säkras.  

Kundens fokus, målsättningar och delakighet främjas och säkerställs.  
Saknar enhetliga titlar,, Titlarna känns gamla och stämmer inte alltid överens med dagens arbete. 
Bytte titlar 2010. Inte aktuellt nu. 
Främst utifrån ett kompetenskrav. 
Stärka och tydliggöra yrket 

Underlätta vid utbildning och rekrytering 

Stärka kompetensen 

 
Behovet av ökad kompetens och möjligheten att göra karriär inom yrket. 
karriärvägar och status i yrket 
En av orsakerna vid införandet av boendestödjare och boendepedagoger var att hitta en titulatur som bättre överensstämmer med det 

uppdrag man har. Dessutom hade vi en vilja att höja status på yrket och skapa en karriärväg genom införandet av boendepedagoger. Vi 

ser att det är viktigt att det blir en mer enhetlig titulatur nationellt och anser att detta steg är ett naturligt steg att ta, lite olyckligt är det 

att vi inte kunde hitta vägar för att genomföra de titulaturer som nu föreslås redan 2011 men av olika omständigheter var det då inte en 

möjlighet för oss. För arbetet är redan gjort och det som krävs nu är egentligen ett ”namn”byte och en förhandling med fackliga 

representanter.  
Att titeln bättre ska beskriva yrkets art. 
Titeln motsvarar inte det arbete som utförs 
Att få en samsyn i länet/landet när det gället titlar och kompetens för personal inom området Stöd till personer med 

funktionsnedsättning.Detta för att kunna möta framtida behov av arbetskraft och för att synliggöra verksamhetområdet och att påvisa 

att verksamheten inte har ett vårdande uppdrag utan ett pedagogiskt stödjande. 
Få en samlad titel nationellt, samt stärka bilden av att rätt kompetns behövs, samt en förstärkt  kompetens. 
Syftet med diskussionen har varit att utreda huruvida den enskildes behov ska kunna tillgodoses på bästa möjliga sätt, utifrån en 

evidensbaserad kunskapsutveckling, och hur vi som utförare av omsorgen ska utveckla vårt förhållningssätt till uppdraget. Att skapa en 

lokal diskurs kring titelbytet är ett led i denna utveckling. 
Har inte varit en stor fråga att byta titel. Däremot stor fråga vilka kompetenser behövs i verksamheten. Troligen flera olika kompetenser. 
Enhetlighet med förhoppningsvis i framtiden hela landet vilket i sig förhoppningsvis leder till att yrkesstatusen höjs, satsas mer på 

nationellt. Att yrket kan få egna AID koder.  
Vi införda våra nya titlar 2010. 

Vi har inte diskuterat någon ändring sedan dess 
Att få en gemensam nationell titel för att få fram lönestatistik, utbildningar, och verka för större möjligheter till karriär inom yrket.  
Samsyn för att möta behov av arbetskraft 

Samsyn av kompetensbehov inom området 

Kunna göra gemensamma satsningar vad gäller kompetensförsörjning inom området 

Tydlig yrkesidentitet  

Större attraktion för yrket 
Höjd yrkesstatus, synliggöra att kompetenskraven ökar p g a nya brukargrupper, enhetlighet i landet, förtydligande av yrkesrollen etc. 
Höjd yrkesstatus, enhetlighet i landet, påtala ökade kompetenskrav för att möta nya brukargrupper, förtydligande av yrkesrollen,  etc. 
Att man får enhetlig titel jämlikt äldreomsorgens undersköterska samt att man gör ett förtydligande mellan att arbeta i omsorgen och i 

äldreomsorgen. 

 

 
 Helsingborgs Stad förväntas kunna möta både förändrade önskemål och nya målgruppers behov. Detta ställer höga krav på personal 

som arbetar inom funktionshinderområdet. Personalen behöver både bred och djup kompetens för att klara detta. Med stöd av titlarna 

stödassistent och stödpedagog får vi en tydlig koppling till de nya kompetenskraven samt en samsyn på uppdragen. Vår bedömning är 

att denna förändring även ger oss goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetenser till morgondagens behov. 
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6 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

enhetlig titel i fler kommuner 
Höja kompetensen inom funktionshinderområdet 
Vad är poängen med att byta, vad ger det för effekt, finns det något positivt med att byta, finns det något negativt med att byta? 
• bidrar till yrkesidentitet  

• höjer statusen för yrket  

• är kopplade till yrkeskraven  

• underlättar vid rekrytering och marknadsföring 

• ger Jämförbar nationell statistik  

• tydliggör utbildningsbehovet  

• ger tydligt underlag på kunskapsbehov till skolor 

• möjliggör en kvalitetsökning inom verksamhetsområdet 

 
Möjliggöra en landsomfattande  tydligare struktur 

 

Titel som speglar insatsens nutid. 
Gemensam titulatur  i landet lyfter dels utbildningskraven på ett gemensamt sätt. Likaså stärks hela funktionsnedsättningsområdet 

beträffande kompetens 
- tydlig yrkesprofil 

- tydliga kompetenskrav 

 
- Enhetligt över hela landet 

- Tydliggöra uppdraget: det handlar om stöd 

- Tydliggöra olika kompetenser 
Att få en likvärdig värdering av kompetens samt att särskilja yrkesrollen från tex äldreomsorg. 
Attraktiv arbetsgivare 

Höjer kvaliten i verksamheten 

Få fler att gå utbildningen 

Påverka sin löneutveckling ännu mer 

Skapar tydlighet i vilket uppdrag och roll man har 
för närvarande har Ronneby kommun titeln vårdare inom funktionshinderområdet. Med titlarna stödpedagog och stödassistent så 

tonas anknytningen till sjukvård ner och istället förstärks den stödjande rollen som personalen har för att stärka och motivera den 

enskilde till egenmakt över sin vardag och sitt liv. Även socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd och 

service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning är ett argument till byte av titlar. 
Vet ej. Frågan diskuteras inte 
En enhetlig titel som stärker yrkesgruppen, dess idéntitet och ökar statusen för yrkesgruppen. En yrkesgrupp som gäller just för denna 

yrkesgruppen. 
Gemensamhet i landet underlättar för utbildarna att erbjuda rätt kurser och när vi ska rekrytera får vi den kompetens vi söker. Om en 

sökande arbetat i liknande verksamheter tidigare syns det via titeln vilken utbildningsnivå den sökande har om vi gör lika i 

bedömmningarna om utbildningsnivån. 
De gamla är bedrövliga. Det var länge sedan vi vårdade någon eller skötte om någon. (Vårdare/skötare) 

 

Är också bra att kunna skilja på titlar inom ÄO och FO, då jobben skiljer sig åt. 
Att skilja personal som arbetar med LSS från Äldreomsorg. Att de blir en egen yrkesgrupp med behov av särskild kompetens. Lättare att 

ta fram statistik. 
. 
Yrke att presentera elever vid val av gymnasieprogram samt underlätta framtida rekrytering 
För att få en titel som anger vårt område och som säger mer om vad arbetet innebär. Vi arbetar väldigt lite med omvårdnadsarbete. 
Enhetliga titlar nationellt ger bättre genomslagskraft för gemensamma utbildningssatsningar. 

Tydliggöra yrkesrollen. 

 
Att gemensamt stärka yrkesgrupperna som arbetar inom området samt att stärka det framtida kompetenskravet som verksamheterna 

kräver. 
kvalitetssäkra titel och yrket. 

 
Att få en enhetlig titulatur för de som arbetar i funktionshinderområdet. 

Detta medför att 



Enkät yrkestitlar inom LSS 

 

 powered by defgo.net  | info@defgo.net | www.defgo.net  
| 20 | 

 

6 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

- det blir en tydlig yrkesroll och karriärväg 

- gör området känt i omvärlden framförallt inom utbildningsområdet- underlättar för människor att välja yrket 

- främjar kompetensutveckling (om man kräver gymnasiekompetens för stödassistent) vilket höjer statusen för yrket  

- utbildad personal är mer professionella vilket ökar intresset och främjar rekryteringen 
Inom funktionshinderområdet är det framför allt stöd och omsorg som personalen "ger" till brukarna. Personalen skall vara ett stöd för 

den enskilde för att den ska klara sig så självständigt som möjligt. 
Behov av att höja kompetensnivån och attrahera personer med annan/högskoleutbildning. 
Få en enhetlig titel på arbetsplatserna, Oavsett grundutbildning. Vi har som krav idag när man söker arbete att man ska ha 

undersköterske eller barnskötarutbildning alt om någon har vårdarinneutbildning. 
I dag används titeln vårdare/vårdarinna inom LSS och eftersom arbetet i huvudsak inte är vård utan mer pedagogisk vägledning för att 

uppnå ett självständigt liv. Dessutom skulle det höja statusen på yrket. 
Det är viktigt att ha en sammanhållen titulatur inom län och inte minst riket. Det blir då tydligt att det är ett viktigt område, när det 

finns tydlig titulatur som används överallt. Att ordet stöd finns i titeln är viktigt då stöd till självständighet är den främsta uppgiften i 

arbetet. 
Att få en titel som är modern och bättre stämmer överens med veksamheten. 
Fördelar med bättre säkerhet om kompetens vid rekrytering, eftersom titlarna skall vara kopplade till viss kompetens. 

Stöd är ett bättre beskrivande ord än omsorg till det salutogena syn-/arbetssätt vi skall ha/har gentemot brukaren. 
Att innehållet i arbetet för respektive yrkesroll kopplas till kvalifikationskrav.  
Minska antalet titlar och att få enhetliga titlar för jämförelser med andra kommuner 
Den nuvarande titeln är "gammaldags" och motsvarar inte personalens uppdrag. Den nuvarande titeln är "Vårdare".  
Enhetlig titlar = enklare jämföra löner, utbildningskrav, enklare vid rekrytering för den som söker arbete vad för jobb man söker sig till. 

Lättare att överhuvudtaget jämföra personalens kompetens med varandra. T.ex som man har inom äldreomsorgen att där vet vi vad 

Undersköterskorna har för utbildning samt vad de har för arbetsuppgifter då de har enhetlig titel i hela landet för just USK. Vi önskar 

samma inom vårt område. 
Titlarna som finns i dagsläget överensstämmer inte med innehållet i yrket. 

Vi vill flytta fokus från vårdande till stödjande.  

Dagens kunder ställer andra krav på personalens kompetens. 

Vi hoppas i framtida rekryteringar få fler sökande som bättre matchar verksamhetens behov. 
Viktigt att lokalt, regionalt samt nationellt ha samma och inte minst begränsat med titlar. 

Också mkt viktigt är att följa SOFS 2014:2 och att se över AID koder samt viktigt att diskutera om en ändrad titulatur från ex. 

undersköterska till stödassistent är bättre eller inte. 
Det är att det är en vinst med lika titel inom Sverige enklare vid rekryteringsförfarande samt ger ett lyft för yrkesgruppen med mer 

enhetlig titel. 

Kan underlätta lönesättning 

Självklart är det också bra i statestiksammanhang.. 
Nya kompetenser behövs inom funktionshinder området. Vi går mer ifrån vård och habilitering till att ge mer stödjande insatser. För att 

möta upp detta behov behöver verksamheten öppna upp för personal som har en pedagogisk inriktning. Kommunen har således valt 

att hantera detta enligt rekommendationer från socialstyrelsen.  
Tydliggöra vilka kompetenser som behövs inom Funktionshinderområdet för att möte brukarnas behov. Bred och fördjupad kompetens 

bör finnas, idag har vi bara gymnasieutbildning (främst omvårdnadsprogrammet) som krav på våra medarbetare. Enhetlig titulatur som 

i andra kommuner. Skapa en större attraktion och förståelse för det arbete som utförs inom FO.  
Frågan är inte aktuell idag men jag tror att den kommer att bli det eftersom det kommer att behövas personal med utbildning mot LSS. 
Enhetlig befattningsbenmämning nationellt. 

Vi kan bättre jämnföra ansvar och arbetsuppgifter mellan kommunerna. 

Ökad status på arbetet och därmed lättare att rekrytera ny personal med högre kompetens. 
Från min sida är det för att bland annat skapa en tydligare karriärstrappa samt utbildningskrav på de olika tjänsterna. I och med de olika 

titulaturerna så följer och naturligt olika typer av uppdrag och ansvar för den anställde. 
Synliggöra verksamhetsområdet 

Enhetliga titlar 

Stärka yrkesrollen 

Påvisa utbildningsbehov 

Möjlighet att få ut statistik inom verksamhetsområdet 
Möjliggör karriärmöjlighet inom yrket 

Attraktivare yrke 

Tydlighet i roller 

Förenkla rekrytering 

Möjliggör nationell statistik 
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6 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

 
Höja statusen på yrket, möjliggöra karriärvägar, 

höja kompetensen 
Få en tydlig kompetensprofil på LSS-personal. 
Samsyn mellan arbetsgivare 

Högre yrkesstatus, kvalitet 

Tydligare krav och behov gentemot utbildningsanordnare  

Tydligare riktlinjer vid anställning 

Möjlig karriärsväg 

Enklare marknadsföring 

Enklare att ta fram och jämföra statistik 

 
Idag har personal titlar som historiskt kommer från landstinget innan omsorg- och psykiatrin reformen. Vill skapa en ökad attraktion för 

yrkeskåren, yrkesidentitet och stolhet, för framtidens behov av av yrkesgrupperna.  
Viktigt att säkerställa kompetenskrav inom LSS området. Genom att tydliggöra titulaturen kopplar vi också Allmänna råd SOSFS 2014:2 

som stöd i arbetet. 

 
Följa den nationella utvecklingen i syfte att skapa enhetlig benämning och tydliggöra yrkesrollen och dess profession (yrkesidentitet 

och stolthet).  

 

Viktigt även för att marknadsföra verksamhetsområdet för funktionsnedsatta, både i ett kompetensförsörjningsperpektiv och i ett kund- 

och anhörigperspektiv. Enhetliga benämningar ger också ökad möjlighet till att ta fram säker löne- och personalstatistik.  

 

Sist men inte minst, nya titlar är en markering att vi följer samhällsutvecklingen - från vårdare till stödassistent/pedagog - från patient 

till medborgare. 
Tydligare yrkestitel. Samordnade titlar inom verksamhetsområdet 

Större på verkan i planering av utbildning och behov. 
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7 Vad ser ni som de främsta skälen till att inte diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

Inga 
Det finns väl inga skäl till att inte diskutera det? 
Har inför titlarna i två olika verksamheter. Svårigheter i utbildningskrav främst stödpedagog med 200 yh eller 60 hp, kontra de som ex 

har socionomexamen. Borde det finnas ytterligare en nivå? Eller ska de vara likställda? 
Vi jobbar inte med frågan 
Om vi inte gör det står vi kvar som idag med en och samma kompetens som inom äldreomsorg Usk-nivå. Och att se skillnad på dessa 

arbeten är ett måste för framtiden. Och att byta titel skulle mer markera detta 
- 
Finns inga egentligen men ekonomi och finansiering kan vara en. 
Det enda är en avvaktan på en samstämmighet i hela landet 
Svårt att rekrytera stödpedagog och vad som ska ingå i deras roll. Kostnader för kompetenslyft.  
Svår att yppfylla kompetenskraven som titlarna innebär 
Inga skäl vi har bytt redan 
Ser inget, alltid bra att lyfta frågor som annars bara löper på 
Ser inga skäl 
Finns inga 
Har inte känt frågan tidigare. 

Ingen information har gått ut som nått oss tidigare. 
Diskutera titelbyte är självklart. 

 

Men att genomföra kommer vi i Lindesberg att avvakta lite med för att se hur övriga landet gör. Detta pga att vi nyss genomförde 

titulaturer för personalen och vi vill inte tappa trovärdighet om inte den nya titulaturen får ett nationellt genomslag. 
Inget 
Inget. Dock viss osäkerhet över hur privata utförare ställer sig till  titelbyte. Det kan finnas andra bevekelsgrunder där för att ev inte 

genomföra titelbyte. 
Ser inga skäl till det. 
Det är ett stort arbete, som kräver enighet och tydlig satsning från nämnd och politiker, få alla att förstå betydelsen.  

 

Kostnader, för löner och andra utbildningssatsningar måste gå hand i hand med titelbytet. 

 

 
Inget 
Se svar fråga 6. Det tog 3 år att genomföra titelbyte! 
Om man fastställer ett kompetenskrav bör man även ha diskuterat hur man gör med de anställda som inte uppfyller de kraven. Oftast 

finns inte medel att utbilda i någon större omfattning. 
? 
Tidsbrist 
Ser inga skäl till att inte diskutera frågan, men  vi har ännu inte kommit dit i vår kommun, mer än att vi två enhetschefer inom LSS gör 

det, och lyfter frågan på träffar osv. 
Vi känner oss ganska nöjda med våra nya titlar men är givetvis inte främmande för nytänk 
Inga. 
Vi har redan infört det vilket är bra och rätt väg framåt 

 
----------- 
-------- 
Inga. 
inget 
Tid. 
--- 
Ej aktuellt 
- 
- 
ej aktuellt 
Vi kommer att genomföra titelbytet. 
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7 Vad ser ni som de främsta skälen till att inte diskutera/genomföra titelbytet? 

Svar 

Se tidigare svar 
inga skäl 
Finns inget behov. 
Inga. De behöver verkligen bytas. 
Har mera ett adm värde än ett värde för persoanl/brukare 
vet ej 
. 
Vi tycker att boendestödjare är adekvat för hur arbetet är upplagt och vi vill inte ha olika titulaturer mellan enheter som arbetar utifrån 

LSS eller SoL inom funktionshinderområdet, det ska inte vara lagrummet som styr personalens titel. 
Ej aktuellt 
Inget. 
se förra frågan 
Ser inget skäl till att inte diskutera frågan 
Det finns inga skäl egentligen. Vi har inte kommit igång bara. 
Ordet omsorg sitter fast ankrad i systemet. Kan ta tid att förändra. 
Främsta skälet är att tydligöra kvalifikationskrav.  
OM vi inte skulle komma till skott med detta, beror det på att ingen i kommunen har tid att ta tag i detta. 
Inget skäl till att inte göra det, utan en viktig fråga, men dock svår! 
Varför vi inte diskuterar titelbyte nu är att vi vill att karriärstegen först ska sätta sig och att vi får en ordentlig skjuts på arbetet med 

yrkeskrav. Vi har idag lönekriterier och arbetsbefattning efter yrkeskrav 
Vi är på gång men en tydlighet nationellt om hur man ska se på titulaturen vore önskvärt. 
Det finns inget uttalat skäl till att vi inte har  diskutera frågan.  

Vi har börjat prata om vilken kompetens som behövs men inte vilken titel.Det blir ett senare steg. 
Finns inga skäl 
Enlig mig är de svårigheter som kan uppkomma med ett mer inriktade och ökade kompetenskrav är att mindre kommunen kan få 

svårigheter i att rekrytera personal med den erforderliga kompetensen som krävs för tjänsten. 
Gäller ej oss 
--- 
Ser inga skäl 
Tidsbrist, frågan har fallit på grund av att andra utvecklingsområden legat högre i prioriteringen.  
Ser inga skäl att inte diskutera om titelbyte, utan nu är det dags.  
Ej aktuellt 
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8 Om ni planerar för ett titelbyte, hur ser er tidsplan ut?  

Svar 

Arbetet med införandet har startat i december i Skaraborg och ska vara genomfört senast december 2016. 
Vi har inte kommit så långt. 

Möjligtvis att det skulle kunna träda i kraft inom daglig verksamhet under kommande år, men där är väl svårigheten att få till det med 

kommunal som anser att de inte har handledare inom sina titlar. 
Vi har ingen fastställd tidsplan 
Har ingen klar tidsplan. Endast på diskussionsstadie ännu. 
vi jobbar inte med frågan 
Vi måste komma igång med resonemang först. 

Skulle också vilja veta mer om utbildning och utbildnings innehåll för framtiden. 

 

Vi har ingen tidsplan ännu 
Ny titel from 1 jan 2014 
Vi har inte kommit så långt än.  
Osäkert. Men vi tror att vi kan genomföra titelbyte under nästa år eller 2016.  
Så långt har vi inte kommit i diskussionerna 
Har ingen tidplan. Beslut saknas på införande av titelbyte. 
Har inte planerat 
Vår tidsplan är 2015-03-01 
Finns ingen tidsplan i nuläget 
Preliminärt höst 2015-2016 
Förhandlat klart.  
Vi har bytt redan 
Vi planerar vara klar till våren 2016. 
Inte satt någon ännu. 
har inte diskuterat detta 
2015-04-01 ämnar vi byta i första hand till stödassistent.  

För stödpedagog behöver vi mer tid och tankeverksamhet för att veta hur vi vill ha det i organisationen. 
Är genomförd 
Omöjligt svara på 
Vi har inte någon tidsplan utan avvaktar för att se hur övriga kommuner gör. 
Under 2015 avser vi införa titelbyte, inte klarar med tidsplanen ännu.  
Frågan är vilande just nu. 

Ingen tidsplan finns. 
Vi har ännu inte konkretiserat någon  tidsplan för detta arbete. 
Fullt genomfört under 2016 
Vi kommer att diskutera och lyfta in frågan i olika forum under 2015. Låta diskusioner och forumgrupper arbeta med frågan.  

Sedan tar vi ställning för ett ev införande. Kankse 2016 
Eftersom vi precis har börjat diskutera frågan, så har vi ingen tidsplan. 
Ej aktuellt i nuläget. 
Ingen tidsplan är ännu upprättad.  
I länet diskuteras ev. titelbyte till stödassistent respektive stödpedagog. För Härnösands del kan det leda till att vi omprövar vår 

nuvarande titel. Vi följer utvecklingen i länet och riket.  
Finns ingen tidsplan 
Vi har infört titlarna Stödpedagog och Stödassistent from 150101 
Vi har just nu ingen tidsplan. 

I denna kommun pågår fortf arbete med att höja kompetens hos redan snställd personal, att läsa upp till Usk. 
Vi har ännu inte kommit dithän i diskussionerna att en tids- och processplan tagits fram. 
Vi tog vårt beslut maj/juni 14 och har arbetat med det under hösten. Det är slutfört och gäller nu från 1/1 2015. 
Ingen planering idagsläget 
Kompetensinventering är genomförd under hösten 2014.Vi planerar att införa titeln stödassistent under första kvartalet 2015.  
Redan genomfört 

En arbetsgrupp med verskamhetschef, enhetschefer, utredare, HR, fackliga arbetade från juni 2013.   

Nya titlar infördes från jan 2014 

För redan anställda gjordes inventering av formell utbildning som var klar 31 mars 2014.   
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8 Om ni planerar för ett titelbyte, hur ser er tidsplan ut?  

Svar 

Vi hoppas att vi får draghjälp av bl a SKL, så att titelbytet sker under år 2015. 
Diskussion har pågått sedan en tid. Förhoppningsvis kommer titelbytet ändras under år 2015. 
2014-2015. 

Under 2014 har förarbetet tillsammans med de fackliga organisationerna skett. 

 Våren 2015 paketerar vi titelbytet med våra koncept. 

Hösten 2015 genomförande. 
Ingen lagd plan 
Vi har inte påbörjat vår planering än, så därmed finns ingen tidsplan. 
Konventera nuvarande tillsvidareanställda habiliteringsassistenter till stödassistenter 2015-04-01 

Inom en 5 års period rekrytera stödpedagoger 
Titelbyte stödpedagog - redan infört - konverterar om tjänster succesivt och nyaställer i omfattning som ej riktigt är spikad har ett fåtal 

( för få ) i dagsläget dock med titel Stödpedagog. 

Stödsassistent är en betydligt hetare fråga o där kommer dialpg med fackförbund o troligtvis djupare föramkring ev. även politsikt att 

krävas är min bedömning. Arbetet  påbörjas under 2015 enligt plan.  
Vi genomför det under våren 2015 
Beslut om titel och handlingsplan gällande validering ska ske under 2015 
Vi har inte någon tidplan klar. Vi avvaktar nu detta första steg 
Vi har påbörjat diskussioner i frågan och tidsplanen är svårt att i dagsläget uttala sig om. Det beror på om vi skulle kunna få draghjälp 

genom samverkan med andra kommuner, eller via nationellt stöd.  
Vi har ingen tidplan men jag hoppas att ha allt klart till 2016 
Under våren 2015 kommer en inventering av personalens kompetens att genomgöras. Därefter kommer titelbytet att förhoppningsvis 

att genomföras under hösten 2015. 
Se tidigare svar 
Först starta diskussionen med verksamhetschef som ett första steg. Tiden vet jag ej. 
Förhoppningen är mars 2016, Under 2015 behöver vi jobba igenom frågan i organisationen och med fackliga företrädare. Titta på 

utbildningsnivån på medarbetarna. 
Vi har börjat att prata titulationer, och att vår personalavdelning och vi i verksamheten anser att vi behöver förtydliga och hänga med. 

 

Tidsplanen är att under våren förhandla och införa andra titlar i hela vår verksamhet inom FO: 
. 
Ej aktuellt 
Vi har inte diskuterat frågan 
Vi har redan infört titeln Stödpedagog och anställt 3-4 personer 

 

Vi planerar att införa titeln stödassistent för medarbetare som har adekvat gymnasieutbildning under 2015. 

Därefter gör man en individuell handlingsplan för resterande personal för att succesivt även ge dem titeln stödassistent 
Finns ingen tidsplan 
Vi har ingen konkret tidsplan men har påbörjat en diskussion. 
Under våren 2015 
Har inte kommit så långt, men tanken är väckt och det är en viktig utvecklingsfråga. 
Planerar inte för titelbyte.  
I samband med lönerevisionen i april -15. 
Vi planerar ett titelbyte 1 april 2015.  
2 år fram i tiden, vi har precis fått en anställt en kvalitetsutvecklare och tanken är att hon så småningom skall börja arbeta med denna 

fråga. 
Vår tidsplan innebär arbete med frågan under hela 2015. 
Har ingen fastställd tidsplan, skulle dock vara positivt att göra genomförande under senare del av år 2015 efter ett väl genomtänkt 

beslut.  
När det gäller tidplan så om tidigast 1,5 år från nu dvs. hösten 2016 
Vi kommer att jobba med rekrytering under år 2015.  
Planerar arbeta fram ett underlag under året så att titlarna kan ändras senast 2016-01-01. 
Vi har inte satt någon tidplan ännu men målsättning är att vi skall sätta tidsplanen under 2015 
Gäller ej oss 
Fortsatt arbete under våren. Med fackliga organisationer, HR avd och enhetschefer/områdeschefer.  
Vi har ingen plan. 2016 kan vara ett mål. 
Finns ingen tidsplan idag. 
Arbetet klart under 2015 
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8 Om ni planerar för ett titelbyte, hur ser er tidsplan ut?  

Svar 

Idag har vi inte tagit fram någon tidsplan, tanken finns där.  
För tidigt att svara 
Personalchef vid socialförvaltningen och verksamhetschef för stöd och omsorg har överenskommit om att förhandla nya titlarna enligt 

MBL § 11 på generell nivå. Förhandlingen ska ske med Kommunal och Vision senast 2015-02-28. 

 

Rekrytering till titeln stödassistent eller stödpedagog kan ske direkt efter MBL-förhandling. 

 

För befintliga medarbetare är avsikten att en bedömningsgrupp ska bedöma om medarbetaren uppfyller krav för någon av de nya 

titlarna. Införandet av nya titlar sker enligt tidplan under år 2015. Vi inleder med samtliga anställda i gruppboenden, därefter inom 

daglig verksamhet och avslutningsvis inom socialförvaltningens psykiatriverksamhet. 
INgen plan är skapad ännu. Vi är endast i ett förstadium. 
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9 Hur bedömer ni rekryteringsläget när 

det gäller personer med adekvat 

kompetens för titeln Stödassistent 

(adekvat gymnasieutbildning)? 

Absoluta tal % 

Mycket gott 9 8,65% 
Gott 45 43,27% 
Svår 44 42,31% 
Mycket svår 6 5,77% 
Ack. svar 112  
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10 Hur bedömer ni rekryteringsläget när 

det gäller personer med adekvat 

kompetens för titeln Stödpedagog (minst 

200 YH eller 60 HP)? 

Absoluta tal % 

Mycket gott 6 5,71% 
Gott 23 21,90% 
Svår 52 49,52% 
Mycket svår 27 25,71% 
Ack. svar 111  
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11 Har ni beslutat om att en viss andel av 

de anställda ska vara Stödpedagoger? 
Absoluta tal % 

Ja 21 19,44% 
Nej 86 79,63% 
Om ja, hur stor andel? 30 27,78% 
Ack. svar 111  

 

 
11 Har ni beslutat om att en viss andel av de anställda ska vara Stödpedagoger? 

Om ja, hur stor andel? 

I flera kommuner har beslut tagits om att ha 2 Stödpedagoger på varje enhet. I andra kommuner har inget beslut tagits om detta. 
Vi håller på med att ta fram antalet i organisationen 
Vår strategi är att så många som möjligt skall inneha titeln stödpedagog 
Olika på olika enheter allt från två till fyra per enhet, beror på enhetens storlek. ca: 30-40% av personalstyrkan 
ej funderat på detta ännu 
Av samtliga anställda stödassistenter skall 20 %, mellan 1-3 anställda/arbetsplats vara stödpedagog, skiftar beroende på vilken 

verksamhet det gäller. 
I våra förfrågningsunderlag inför upphandling enligt LOU eller LOV anger vi att det är önskvärt ävenmed akademsik och/eller annnan 

kompetens än vårdutbildning. Andel för detta är inte angivet eller kravställt då det är en del  svårigheter att rekrytera rätt kompetens. 
En per enhet.  
Om det är pedagogisk verksamhet så ska ca 25 % vara omsorgspedagoger 
Behovet  i de enskilda verksamheterna styr 
2 % 
25 % inom LSS, 30% inom socialpsykiatrin. 
Kopplat även till fråga 10; 

Gislaveds kommun har gjort en storsatsning de senaste tre åren, då all personal inom funktionshinderverksamheten fått YH-utbildning 

till Aktiveringspedagog, 215 YH-poäng. (Motsvarande kursinnehåll som stödpedagogutbildningarna i landet.) All personal som gått 

utbildningen, med betyget godkänt, kommer troligen att få titeln Stödpedagog. 
20% 
2014 anställt 1 person som pedagog på kommunens 2 LSs boenden 
20%  
En per enhet, ca 10 % 
Vi är i den processen - ej klart - väljer inte en % andel utan vill ha anpassning . 

Har även KUT ( kompetensutvecklingsteam) där stödpedagogens roll finns med. 
vi har inte kommit fram till hur stor andel som ska vara stödpedagoger. eventuellt en stödpedagog per gruppbostad. 
Inget formellt beslut, men önskar att det finns pedagor på allaboenden och dagligv 
Målet är 1 per arbetslag 
Det kan se olika ut på respektive arbetsplats beroende på vilka diagnoser brukarna har. 

 

Bedömning görs av enhetschef och verksamhetschef för varje arbetsplats. Mellan 1-3 stödpedagoger/arbetsplats 
Olika beroende på typ av verksamhet. I snitt 1/enhet. 
En stödpedagog per arbetsgrupp, ca 15 %.  
Av personal inom funktionsinderområdets verksamheter (exklusive personlig assistans) ska 20 % ha adekvat högskole- eller YH-

utbildning 
När det genomförs så tänker vi en behovsbaserad fördelning. I vissa verksamheter få och i vissa majoriteten. 
ca 7%. finns idag pedagoger.   
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12 Hur gör ni med redan anställda? Absoluta tal % 

Bara de som har formell kompetens får titeln 

Stödassistent 
36 39,13% 

För de som inte har formell kompetens görs 

en utbildningsplan där till exempel 

validering kan ingå 
25 27,17% 

Alla redan anställda får titel Stödassistent 

rakt av 
12 13,04% 

Kommentarer: 60 65,22% 
Ack. svar 111  

 

 
12 Hur gör ni med redan anställda? 

Kommentarer: 

Vi har inte diskuterat så långt ännu. 
Inte klart 
Ej kommit så långt i planerna ännu. Kan ej svara på frågan i nuläget. 
Vi har inte diskuterat frågan 
Kompetensinventering sker på hösten och utbildningsinsatserna utformas utifrån det resultatet 
vad gäller motsvarande inom äldreomsorgen så får endast de som har formell utbildning undersköterska den tituleringen. de som inte 

har formell kopetens har fått möjlighet att validera och utbilda sig (statliga pengar) 
Inget beslut taget. 
Ej bestämt än 
Vi kommer troligen använda oss av ett system där vi titulerar även befintlig personal utan formell utbildning "stödassistent" under 

förutsättning att man har motsvarande ca 2 års erfarenhet av arbete inom LSS 
I vår kravspecifikation ingår ex Socialstyrelsens rekommendationer om formell kompetens. De som inte har formell kompetens görs en 

utbildningsplan där till exempel validering kan ingå. 
Vi har regler för vad som måste ingå som stödassistens , du måste ha läst , människor i behov av stöd eller liknade som berör 

funktionsnedsättningar. Annars har du en titel som vårdbiträde eller undersköterka 
ej relevant 
Har inte diskuterat detta 
Vi är inte helt klara. Det troliga blir att alla fast anställda får byta, att en utbildningsplan ges till de utan formell kompetens samt att vi 

vid nyanställningar definierar stödass utan kompetens och stödass med kompetens 
Vi bytte den 1/4 2014 vid ny löneförhandlingen och då fanns det 20 personer som inte hade fullvärdig utbildning de fick 300 p på 

omvårdnadsprogrammet och titeln stödassistent. Därefter får ingen om de inte har utbildning. 
Eftersom frågan inte diskuterats kan jag ensam inte ta ställning. 
Då vi för två år sedan gjorde en stor genomlysning av alla anställda kommer vi att fortsätta hålla den linjen. 
Det är en fråga som vi inte riktigt landat i.  
Ingenting beslutat 
Västerås stad har titel boendestödjare för gymansieutbildade, och boendepedagog för de med högre kompetens. Titel följer 

kompetensen. 
I den mån vi hunnit diskutera frågan så är det så här vi har tänkt. De som inte har en formell kompetens behöver få en möjlighet att nå 

dit.  
Vi har inte diskuterat detta 
Vi har haft ett EU-projekt där omsorgsbiträden har fått utbilda sig till usk och blivit omsorgsassistenter. Ca 100 har utbildats under 

projektperioden 2008-2011. Därefter fortsatte vi själva tom 2014. 
Ej aktuellt. 
Omsorgspedagog är det vi infört 
Frågan har inte diskuterats 
 Har inte haft någon diskussion om detta 
Validering kan bli aktuellt för de medarbetare som befinner sig i närheten av adekvat kompetens. Validering kommer alltså inte att 

omfatta samtliga medarbetare som inte har adekvat kompetens. 
Troligen blir titeln Stödassistent för dem som inte har kvalifikationer för titeln Stödpedagog. De flesta som söker till verksamheten har 

den formella gymnasiekompetens som efterfrågas. De få undantag som kan finnas, blir då "minusplacerade" lönemässigt. 
Vi kräver sedan flera år tillbaka, lägst gymnasiekompetens. 

Även kopplat till fr. 10;  
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12 Hur gör ni med redan anställda? 

Kommentarer: 

Gislaveds kommun har gjort en storsatsning de senaste tre åren, då all personal inom funktionshinderverksamheten fått en YH-

utbildning till Aktiveringspedagog på 215 YH-poäng (kursinnehåll som Stödped.utb.). Avsikten är att de som har gått utbildningen med 

godkända betyg ska få titeln Stödpedagog. 
Vi har gjort en inventering och en utbildningssatsning. Alla tillsvidareanställda utom en person har adekvat kompetens. Den person som 

saknar adekvat kompetens, har en utbildningsplan för 2015. 
Är ej där ännu men grundtanken är att endast de som fyller kravet får titeln - här behöver vi uppvakta soc.styrelse med att kunna få 

projektmedel i stotrleksotrdning "" kompetenslyft " ( ÄO) Fortsatt samverkan med bildningssidan ( Vo-college) där även Barn o fritid 

finns med och där tillgänglighet o valideringsmöjligheter finns 'är fundament. Så i dagsläget är det svåra frågor. 
Obsevera att det inte finns något formellt beslut kring detta. Men det är så här vi tänker oss det. 
Vi har diskuterat att validering skulle kunna vara ett sätt att säkerställa kunskapsnivån för redan anställda, och ta fram individuella 

utvecklingsplaner utifrån den kompetens, både formell och reell, som de anställda besitter. Men vi har precis börjat diksutera frågan... 
Troligen kommer validering i någon form att erbjudas kopplat till en utbildningsplan. 
Vet ej 
Nu har vi inte infört det men  jag tänker att formell kompetens ska få och sedan en handlingsplan för att få kompetensen. 
Har vi  inte diskuterat, alla är utbildade. 
Vet ej ännu 
Har inte diskuterat färdigt ännu. 
Vi har inte diskuterat frågan 
Har inte kommit så långt i vår process 
Vi använder inte titeln idag. 
har annan titel 
Vi har inte diskuterat ännu. 
Har inte diskuterat än, men validering för de redan anställda skulle kunna vara en bra alternativ för att kunna behålla redan anställda 

och samtidigt säkra bättre kompetensnivå. 
Eftersom vi inte har beslut om att förändra titlarna är frågan inte aktuell. 
Vi har inte titeln.  
Ett fåtal redan anställda kan eventuellt bli aktuella för kompetensutveckling inom vissa områden. 
Vi är som sagt var inte där, frågeställningarna här samt fler finns med i våra diskussioner! 
Vi har idag så gott som endast fast personal med adekvat utbildning. Vi försöker hålla på att de som idag är vikarier och vill ha fast 

tjänst skall utbilda sig under tiden som de går på timtid/vikariat. Så för oss skulle man inte få titeln stödassistent utan adekvat 

utbildning. Underlättar när man senare pratar karriärväg ocjh särskilda uppdrag för personer med utbildning. 
Tillsammans med bildningsförvaltningen kommer vi att jobba vidare med frågan, t.e.x se över möjligheterna att lyfta in vissa delar 

(pedagogiken)  i omvårdnadslyftet.  
Frågan har inte varit upp 
Frågan är inte färdigdiskuterad 
Har ej kommit så långt i diskussionen 
Men i överenskommelsen i GR står att: "För framtida anställningar gäller att använda titlarna med de krav på utbildningsnivå som finns i 

detta dokument för att på så sätt kvalitetssäkra titlarna" (sid 8) 
Vet ej- har inte tagit ställning till detta än. 
vi har inte kommit så långt i diskussionen, men förmodligen blir det enligt kryss.  
Anställda som inte uppfyller kraven kommer att behålla nuvarande titlarna handledare eller rehabiliteringsassistent. 
Ingen plan för det ännu. 
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13 I den mån personal inte får titeln Stödassistent, vilken titel får de då (exemeplvis de utan formell kompetens, 

sommarvikarier eller liknande)? 

Svar 

Stödbiträde 
Inte processat frågan ännu 
Inte klart 
Ej avgjort ännu. 
Omsorgs ass 
Bestämmer vi i kommunen att titeln ska vara stödassistent då anställs bara personer med den kompetensen. Har man inte den utan 

behöver utbilda sig så försöker kommunen genom uppdragsutbildning höja kompetensen för de som behöver till rätt nivå. 

 

Vikarier som gått länge och är lämpliga uppmanas att söka utbildning för att få en fast tjänst  
Assistent 
Vikarie 
Ännu ej planerat 
Boendeassistent 
Inte kommit så långt i diskussionerna 
inget beslut taget. 
Dom får ha kvar tidigare titel som är boendestödjare (LSS) 
Ej diskuterat ännu 
Ej beslutat, men kanske vårdbiträde alt outbildad NN 
vik stödassistent.  
Vårdbiträde eller undersköterka 
Stödbiträde 
vet ej 
vet ej ännu 
Vårdare 
Personlig assistent 
I dagsläget har dom titeln vårdare. 

 
Idag har vi vårdare, men vi har pratat om vad de utan formell kompetens ska få för titel. Inget är bestämt 
Boendestödjare, vårdare  
Vårdare 
Vi tänker att de behåller den nuvarande titeln boendehandledare.  
har inte diskuterat frågan 
omsorgsbiträde 
Ej aktuellt. 
Vi använder tidigare titlar: 

Boendehandledare 

Grupphandledare 

Barnskötare 
omsorgsbiträde 
Vårdbiträde eller boendestödjare 
Alla benämns habiliteringsassistent. 
USK/ vårdbiträde 
De som ej har full kompetens står kvar som vårdare. 
Handledare 
idag använder vi i huvudsak 

assistént. handledare. 
tex vårdare inom gruppbostäder, handledare inom daglig verksamhet 
Ingen diskussion idagsläget 
De kommer att behålla titeln boendestödjare. 
Stödbiträde 
Se svar på fråga 12. 
Troligen får samtliga, som inte är kvalificerade för titeln Stödpedagog, yrkestiteln Stödassistent. De allra flesta som söker har formell 

gymnasiekompetens med godkända betyg. 
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13 I den mån personal inte får titeln Stödassistent, vilken titel får de då (exemeplvis de utan formell kompetens, 

sommarvikarier eller liknande)? 

Svar 

De behåller den gamla titeln, vårdare och vrdarinna 
Behåller nuvarande titel såsom vårdare, handledare, vårdbiträde etc. 
Habiliteringspersonal (Boende) 

Habiliteringsassistent (DV) 
I nuläget förs en diskussion tillsammans med hemvården om en gemensam titel för outbildade. Detta för att bla underlätta för 

vikariebanken vid timanställningar (en titel om man kan jobba inom både handikappomsorgen och hemvården) samt tydliggöra de som 

saknar formell kompetens. Den titel som diskuteras är stöd och omsorgsbiträde.  
Vi är inte klara ännu men den titel som idag råde ( Vårdare) kan ev. kvarstå annars bör anna titel finnas alt. outbildad stödassistens. En 

klar markering bör ändå finnas.  
ej klart ännu 
inte bestämt än, förmodligen vårdbiträde 
Stödbiträde 
Det har vi inte hittat något bra svar på än. 
Det beror på vad de har för formell kompetens. Det kan vara undersköterska, skötare, behandlingsassistent,  
förslaget är att behålla titeln vårdare för övrig personal. 
Se tidigare svar 
vet ej 
Personal på gruppbostad inom LSS har idag tjänstetitel behandlingsassistent och kommer även att heta det i framtiden. 
Behålla dagens titel vårdare. 
Vet ej? 
Vet ej ännu 

 
Boendestödjare: alla som arbetar idag har samma titulatur men kan ha olika huvudarbetsuppgifter och ansvarsområden tillika olika lön 

beroende på utbildning och utförande 
Behålla nuvarande titulatur, vårdare. 
Städbiträde 
De personer som ej har den formella kompetensen behåller sin titel tills man uppnår den formella kompetensen 
Kan inte besvaras 
Boendestödjare 
Frågan är inte diskuterad 
Vi har inte diskuterat frågan. Vi kommer att ta del av hur andra kommuner tänker i frågan. 
Omsorgsassistent, omsorgsbiträde 
De titlar vi har i dag är: 

Habiliteringsassistent 

Habiliteringspedagog (kräver högskoleutbildning) 

 

 
Vårdare 
All personal får titeln Habiliteringspersonal.  
Vikarier utan formell kompetens kommer att få den gamla titeln vårdare. 
Denna frågeställning är högst aktuell om vi anammar denna titulatur,  men har inget svar! 
Idag har de titel boendestödjare eftersom det är den titel vi har för denna personalgrupp. Vi har börja pratat om att de ska tydligt 

framgåav titeln om man har adekvat utbildning och att titel ska skilja sig om har en fördjupad kompetens.  Vi är ännu inte där i arbetet 

men har processledare från 2015 som bl. a skall fokusera på yrkeskrav 
Outbildad vårdare 

Vårdare  
Har vi ej bestämt än. 
Frågan har inte varit upp 
Ej klart 
har ej kommit så långt i diskussionen. 
Detta hanteras olika i stadsdelarna. Ingen samsyn finns - flera anställer fortfarande alla som stödassistent (i strid med 

överenskommelsen) och vissa säger att de anställs som outbildad stödassistent. 
Ej löst den frågan ännu 
Vet ej. 
Vet ej - har inte tagit ställnig till detta än. 
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13 I den mån personal inte får titeln Stödassistent, vilken titel får de då (exemeplvis de utan formell kompetens, 

sommarvikarier eller liknande)? 

Svar 

vi har inte kommit så långt i diskussionen, men förmodar att det kommer att se ut som idag, anställs utifrån vilken titel vikariat behovet 

är. Men lönesätts utifrån om man har formell utbildning, erfarenhet eller inte.  
Vi kommer att ha kvar titlarna som används idag tv. 
Handledare (inom gruppboende och daglig verksamhet) 

 

Rehabiliteringsassistent (inom psykiatriverksamhet) 
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14 Ser ni några vinster av att hela landet 

använder samma titlar? 
Absoluta tal % 

Ja 104 97,20% 
Nej 2 1,87% 
Om ja, i så fall vilka? 96 89,72% 
Ack. svar 111  

 

 
14 Ser ni några vinster av att hela landet använder samma titlar? 

Om ja, i så fall vilka? 

Eftersom titlarna är kopplade till formella kompetenskrav så är det en vinst i att kvaliteten ökar och det blir lättare vid rekryteringar i 

landet. 
Yrket kan bli mer attraktivt 
enhetlighet, tydlighet i kompetenskrav 
Lättare ex vid lönejämförelser och kompetensförsörjning. Tydlighet i vad man jobbar med. 
Status för yrket höjs och insatserna över landet kanske kan bli mer likvärdiga. 
Synliggöra verksamhetsområdet 

Höja kompetensen generellt inom området 

Underlätta för statistik 

Höja statusen för yrket 

Rätt kompetens gynnar brukarna 
Synliggörande av yrkesgruppen. Status höjande på samma sätt som Undersköterskorna på sin tid nägra år sedan. 
Jämförbarhet kring kompetens och möjlighet att få statist 
En förutsättning för hela grundtanken. Rätt utbildning, rätt titel, rätt lönesättning, högre status på yrket samt att man är anställningsbar 

utifrån sin titel över hela landet. 
Jämförbara tjänster vad gäller lön mm. Högre status,  
I alla slags jämförelser 
Jämförelser: lön/utbildningsnivå/rekrytering 

Driva/stalla krav på komptens/utbildningsanordnare mm 
Självklart en av de viktigaste strategiska frågorna för att tydliggöra LSS som bransch. Vidare kraftfullt incitament för utveckling av 

lämpliga utbildningar, t.ex. YH. 
Underlättar att:  

- beskriva verksamhetsområdet, yrkesrollen som i sin tur kan locka fler att vilja utbilda sig &arbeta inom LSS. 

- ta fram statistik på hur många som arbetar inom området och vilken utbildning de har.  

- precisera kompetensbehov till utbildningsanordnare. 

 
Stärker yrkesgruppen, inga problem för oss att byta till stöd assistent/pedagog , bara en formalitet. Vi har redan gjort det stora jobbet. 
För utbildare, för de som söker man vet vad arbetet innebär. 
Stödassistent 
En betoning av proffessionaliten i arbetet. Detta är ett yrke som kräveer formell kompetens 
Tydligare struktur på utbildning och kompetens i hela landet. Gemensamt kompetenskrav och kvalitetshöjning för brukarna. 
Samma terminologi 
Status för yrkesgruppen 

Tydlighet och likhet (under förutsättning att samma kompetenskrav gäller i hela landet) 
En höjning av status, lättare att ha gemensamma titlar för nationell statistik  
Om en person söker arbete i annan kommun kan rekryterarna enkelt förstå vad personen arbetat med. 
Höja status, identifiera behov av utveckling, kompetens mm, löneutvecking, synliggöra verksamhetsområdet, se att det inte är 

vård/sjukvård, lyfta att annan kompetens behövs. 
Tydligare vilka utbildningskrav vi ställer för att rekrytera nya medarbetare. 

Förhoppningsvis mer utbildningar eller delar i utbildningar där studenter kan välja att inrikta sin studier mot. 

Yrkesidentiteten för de redan anställda 
En nationell titulatur höjer statusen och gör det lättare att rekrytera. Yrket blir känt och förhoppningsvis även attraktivt.  Det ger en 

kvalitetssäkring, alla vet vad titlarna kräver för kompetens.  

Utbildningsanordnare vet vilka yrkeskrav och kurser som är viktiga.  
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14 Ser ni några vinster av att hela landet använder samma titlar? 

Om ja, i så fall vilka? 

Det blir ett sätt att tydliggöra yrkesrollen, 
Likvärdig värdering av kompetenskrav. 
Förutom tidigare angivna skäl även möjlighet att söka relevant statistik. 
Underlättar att alla vet vad som krävs bakom varje titel 
staus och liktydighet 
Enhetlig bild av en proffession som på så vis också höjer status. Möjligheter till bättre rekrytering mm 
Rekryteringsvinster. 

Tydlighet 
Styrning kompetens och forskning. Tydlighet i proffession/yrkesidentitet och kriterier för anställningsbarhet. Utbildningsanordnare kan 

rikta utbildningar som uppfyller kraven för att arbeta med funktionsnedsatta och att det gäller hela riket.  

 
Stärka  yrkesgruppen och krav på adekvat utbildning för område LSS. 
Det är alltid av betydelse att det finns en nationell samstämmighet i olika titulaturer, dels av kvalitetssäkrande skäl, dels för att undvika 

begreppsförvirring.  
Yrkesstatus, möjligheten för personal när de söker nya arbeten. 
Det blir lättare att göra jämförelser ex lönesättning, kanske högre status 
Se svaret på fråga 6. 
Samsyn för att möta behov av arbetskraft 

Samsyn av kompetensbehov inom området 

Kunna göra gemensamma satsningar vad gäller kompetensförsörjning inom området 

Tydlig yrkesidentitet  

Större attraktion för yrket 
- Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya målgrupper med förändrade krav på erbjudna 

insatser.  

- Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras vilket ger möjlighet för de med stora och komplexa 

behov att få en personalgrupp med bredare kompetensnivå.  

-Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på.  

- Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar.  

- Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet.  

-  Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och individuell löneutveckling inom funktionshinderområdet.  

- Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för yrket.  

-Personal- och lönestatistik kommer att förbättras avsevärt.  

- Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner vad gäller titelfrågan samordnas och förtydligas.  

 
- Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya målgrupper med förändrade krav på erbjudna 

insatser.  

- Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras vilket ger möjlighet för de med stora och komplexa 

behov att få en personalgrupp med bredare kompetensnivå.  

-Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på.  

- Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar.  

- Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet.  

-  Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och individuell löneutveckling inom funktionshinderområdet.  

- Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för yrket.  

-Personal- och lönestatistik kommer att förbättras avsevärt.  

- Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner vad gäller titelfrågan samordnas och förtydligas.  

 
Det blir ett sätt att tydliggöra arbetet inom funktionshinderområde och jag är övertygad att deras yrkesstatus höjs. Jag tror också att 

det blir lättare att urskilja när man ska annonsera om personal till Vård och Omsorg 
Vi får en samsyn kring kompetenskraven vilket ökar möjligheten till rörlighet mellan huvudmän. Vi blir gemensamt goda kravställare till 

utbildningsanordnarna. Vi möjliggör karriärutveckling för våra medarbetare i det fortsatta arbetet med kunderna. Vi blir även synliga 

som möjliga arbetsgivare för yrkesgrupper som inte traditionellt är kopplade till detta område. 
Det ställs samma krav vid rekrytering, man vet vad man söker, kan bli lättare att rekrytera. 
At man vet vad som ingår i jobbet och att det finns en likriktning och blir lättare att skapa utbildningar riktade mot det. Men dock kan 

det vara så att samverkansproblemen mellan så många kommuner och definitionsbegrepp om vad som är vad och vad som ingår i vad 

gör det hela så tungrott att det kanske i praktiken inte kan bli en vinst. 
• bidrar till yrkesidentitet  
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14 Ser ni några vinster av att hela landet använder samma titlar? 

Om ja, i så fall vilka? 

• höjer statusen för yrket  

• är kopplade till yrkeskraven  

• underlättar vid rekrytering och marknadsföring 

• ger Jämförbar nationell statistik  

• tydliggör utbildningsbehovet  

• ger tydligt underlag på kunskapsbehov till skolor 

• möjliggör en kvalitetsökning inom verksamhetsområdet 

 
Generellt gott med jämförelser - YH utbildningar - tryck som visar på utbildnings/kompetenslyfts behov som går att mäta mer relevant. 

Rörlighet inom landet för personal . kvalitetssäkring , förenkling etc. etc.  
stärker hela arbetsområdet som viktigt samt också yrkesgruppen 
- enhetlig titel 

- höja anställningsbarhet 

- samma kompetenskrav 
Vi tror att enhetlig titel kan ge fördelar i att tänka gemensamt kring exemplevis nationell basnivå på utbildning, stödpedagogutbildning, 

vid rekrytering och i tydliggörande av uppdraget. Verksamheten inom LSS behöver den vidareutvecklingen 
lättare kunna bedömma kompetensen hos personal inom området, kunna påverka utbildningar, tydliggöra och särskilja yrket som en 

specifik yrkesroll som inte är jämnförbar med tex undersköterska inom äldreområdet eller sjukvården.  
Höjer statusen i yrket, får fler unga att vilja utbilda sig, alla vet vad det innebär med samma titel, skapar en tydlighet. 
Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för yrket. Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på. 

möjlighet att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildingar. möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att 

samlad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet. 
Det är väl alltid rimligt för att undvika förvirring 
Jag tänker att det är lättare för att öka statusen för yrkesrollen. Ge utbildningar idag som omvårdnadsprogrammet lättare möjlighet att 

fokusera utbildningen mot denna grupp. Att se behovet av innehåll i utbildningen. 

 
Tydlighet. 
Underlättar rekrytering. Marknasför arbetsområdet bättre. Tydlig karriär möjlighet för de som önskar. 
Det blir tydligare och kanske på sikt också lite statushöjande! 
Bidrar till en tydlighet av verksamheten 
Lättare att föra statistik. Lättare att se utbildningsbehov och ha samsyn kring kompetensfrågan. Lättare vid rekryteringsförfarandet.  
Fler som väljer att utbilda sig till detta yrke. Underlätta framtida rekrytering. Brukarens/kunden vet vilken  kompetens personalen har. 
Det är bra med en gemensam titulatur, men som tidigare nämnt får den ej bara gälla lagrummet LSS för då halkar vi in ytterligare på att 

individer ”tillhör” LSS. Det bör gälla hela stödområdet oavsett behov av pedagogiskt, Habiliterande/ rehabiliterande, återhämtning, i det 

miljöterapeutiska grundarbetet, i våra verksamheter för personer i aktiv ålder vilka behöver stöd i och utanför hemmet. 

 
Samma titel för alla som arbetar med personer med funktionshinder. Tror att vi gemensamt kan höja statusen på yrket med bra titlar 

samt inriktade utbildningar. 
Enhetlighet, vinster i utbildningssammanhang. 
Gemensam utbildningsprofil och utbildningskrav för verksamheterna 
Kvalitetssäkring av yrket. 
Se tidigare kommentarer... 

- Funktionshinderområdet blir tydligare när det finns en särskild titel/utbildning som leder till speciell kompetens och arbete inom 

området 

- höjer kompetenskraven vilket gynnar brukare, och även anhöriga, gode män 

- underlättar rekrytering av personal 

-höjer statusen 

- tydlighet i utbildningsvärlden/ omvärlden 

- möjlighet att göra karriär 
Ökar statusen för yrket och det blir tydligare vad det är man söker sig till. 
Definiera kompetenskravet, vid rekrytering. 

Möjlighet att rekrytera andra grupper. 
Höjer statusen samt tydliggör att det finns speciella behov av utbildning för att arbeta med personer med funktionsnedsättning 
Stärker gruppen och det blir en enhetlig titel som alla kommer att veta vad det innebär såsom exempelvis titlar som sjuksöterska,lärare 

etc 
Se tidigare svar som besvarar frågan. 
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14 Ser ni några vinster av att hela landet använder samma titlar? 

Om ja, i så fall vilka? 

Bra med en gemensam titulatur i hela landet, statushöjande, lättare att jämföra mellan kommuner 
Lättare vid rekrytering, kompetens känd. Förhoppningsvis skillnad till status på yrket utifrån kompetenskraven. 
Ja, om det finns en tydlig tanke med att hela landet använder samma titlar samt vad kommunen har för avsikt med att förändring av 

titlar.  
Lättare vid jämförelser, tydligare för medarbetare. 
Tydlighet, det blir en yrkesidentitet.  
Kvalitetssäkring både inom kommunen och i jämförelser med andra kommuner.  

Vi ser vinster vid framtida rekryteringar, vid anställning och vid lönesättning. 
Ja självklart ser vi att det finns vinster, men det räcker inte med att vi använder samma titlar arbetet -  införandet kräver mer och vi är 

bara i "startblocken"! 
Som jag tidigare skrev utifrån rekrytering,lönesättning, statistik och också underlätta för medarbetare som flyttar runt i Sverige och vill 

fortsätt inom detta yrkesområde 
Det höjer statusen på yrket samt att vi vet vad vi får för kompetens när vi rekryterar.  
Samma kompetenskrav bör finnas för resp titel för att underlätta/möjliggöra rekrytering. Underlättar också gemensamma utbildningar 

nationellt och regionalt för olika grupper. Samma titlar och kompetenskrav skulle innebära en styrka för hela funktionshinderområdet! 
Det blir lättare att rekrytera personal. De som vill arbeta i yrket vet vad de ska gå för utbildning. 
Att det finns sama kompetens krav i kommunerna, ökar statusen på arbetet. Detta gör att vi också kan förbättra kvalitén i uppdraget. 
Om hela landet använder samma titlar och utbildningskrav kan detta medföra en tydligare kravbild inom området vid anställning av 

personal. Detta kan i sin tur medföra att personer som vill arbeta inom området får ökad kännedom kring de utbildningar som behövs 

för att erhålla rätt kompetens. I och med framtagandet av en tydlig definition av dessa tjänster kan en kontinuerlig dialog mellan 

arbetsgivare samt universitet och gymnasiet hållas för att öka kvalitén på utbildningen och match denna mot arbetslivets krav och 

förväntningar. 
Sätta press på utbildningsanordnare 

På sikt skapa en tydlig och stark profession (professionalisering) 

Vinster av att ha lika titlar i GR är bl. a. att det är lättare att byta arbetgivare i regionen. Kan bli lättare i landet också. 

Påverkar löneutvecklingen positivt (högre basbox/arbetsvärdering) 

På sikt skapa ett nationellt gångbart yrke 

Yrkesidentiteten stärks 
Nationell statistik 

Rekryterar vi någon som arbetat i annan del i landet så vet vi att den personen har arbetat med samma innehåll.  

Yrkesprofilering vilket stärker yrkesområdet 

Området blir tydligt kompetensmässigt mot andra aktörer t ex arbetsförmedlning 

Hjälper till vid nationella undersökningar 
Jämförelser mellan kommuner kan göras. Man vet vad yrket innebär, ger en yrkesindentitet. 
Enklare att ta fram statistik, enklare med marknadsföring, enklare att påverka utbildningsanordnare, enklare vid anställning, 

yrkesgruppen mer tydlig 
Nationell utveckling, tydliggör kompetenskrav för yrket, säkerställer kvalitetspolicy och värdegrunder, påverka utbildningsanordnare, 

karrier- och utvecklingsmöjligheter, yrkesidentitet, öka status fins säkert fler vinster. Nu idag så finns hur många titlar som helst inom 

samma ochkan vara svårt att identifiera sig till samma yrkes/målgrupp.  
Samsyn vid rekrytering från andra kommuner.  

Starkare yrkesidentitet 

 
JA, vi ser många vinster. Några av dem har redovisats under fråga 6.  

 

Därutöver ökar möjligheten att påverka utbildningsanordnare, väcka intresse för forskning och professionalisering. Ökad möjlighet till 

statliga satsningar då verksamhetsområdet och kompetensgfrågan synliggörs i ett nationellt perspektiv. 
Enhetlighet inom verksamhetsområdet. Större rektyteringsmöjligheter. Bra att yrkeskåren tydliggörs så att kompetensutveckling för 

personalgruppen satsas på i framtiden.  

Under många (alla) är satsas det barar på äldreomsorg. 
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15 Ser ni något behov av att få stöd via 

ett nätverk vad gäller 

titeln/kompetensfrågan (inför och under 

genomförandet)? 

Absoluta tal % 

Ja 68 70,83% 
Nej 27 28,12% 
Har ni stöd, i så fall vad? 37 38,54% 
Ack. svar 111  

 

 
15 Ser ni något behov av att få stöd via ett nätverk vad gäller titeln/kompetensfrågan (inför och under genomförandet)? 

Har ni stöd, i så fall vad? 

Inte just nu, men säkert längre fram när processen startat upp. 
FoU i länet borde vara ett sånt nätverk 
Möten info från Tyresö. 
Forum Carpe 
Dels kontakter i landet som Carpe, GR (Göteborgsregionen). En kollega har även varit med och arbetet fram titulaturen under 

tjänstgöring i GR-området 
Via Carpe 
Ja vi har stöd via fyrbodal 
Stödet får vi framför allt från Forum Carpe inom Stockholmsregionen med alla 26 kommuners deltagande. 
jag ger stöd till kommuner i Skåne som vill genomföra titelbyte. 
Örebro län har idag ett nätverk där frågan diskuteras. 
Vi har haft kontakt med Lulåe kommun som har kommit längre i sitt genomförande.  
Idag har nätverket NKR varit ett stöd i arbetet. Kontakter finns med andra län som påbörjat arbetet.  
Kontinuerliga diskussioner inom ramen för Carpe 
Vi har haft stöd i Regionförbundets nätverk för chefer inom funktionshinderområdet. En arbetsgrupp med deltagare från flera 

kommuner arbetade fram ett förslag som tagits i flera kommuner i länet. 
Vi har inte haft något specifikt stöd men vi har samtidigt som vi arbetade med denna tidsplan, arbetat med TUC (Tranås 

utbildningscentrum) om en ansökan till yrkeshögskoleverket om att starta en renodlad stödpedagogsutbildning och då har en kursplan 

med vad vi önskar se hos en stödpedagogs tagits fram. 
Nynäshamns kommun ingår i ett nätverk tillsammans med övriga kommuner på Södertörn. I detta nätverk fördelar vi olika 

arbetsuppgifter och träffas regelbundet för att diskutera strategier och ställningstaganden mm. 
Chefsnätverk Funktionshinder, FoUrum, Jönköpings län. 
Chefsnätverk Funktionshinder, FoUrum, Jönköping. 
Haft stöd och hjälp av både det regionala och nationella kompetensrådens arbete. 
Ja, vår plan är i sin linda- därav svårt att säga ännu vad för stöd som det finns behov av 
Vi ingår i det regionala kompetensrådet, där frågan diskuteras och där ingår ett antal kommuner men vi ser gärna att frågan sprids 

ytterligare. 
det finns ett nätverk för chefer inom funktionshinderområdet i Region Örebro län 
Det här är typexempel på en fråga som ska arbetas med i nätverk.  
Vi är en liten kommun och detta arbete kräver en hel del resurser och samverkan som vi har svårt att få till på engen hand. Vi har lyft 

frågan till vår utvecklingenhet i länet och den diskuteras nu på socialchefsnivå. 
Vi har börjat arbeta tillsammans i regionen.  
Vi har en arbetsgrupp i länet som har jobbat med förslaget till gemensamma titlar. Men jag kommer nog att ta kontakt med er när vi är 

klara med inventeringen och ska gå vidare i processen. 
Däremot information om hur de gått tillväga i gen omförandet i andra kommuner som redan har gjort detta. 

För o nackdelar, problem på vägen etc 
Blekingekommunernas verksamhetschefer träffas. 
Genom VKL: s nätverk för funktionshinderområdet 
Regionala kompetensrådet 
Vi har redan bildat det s.k. Södertörnsnärverket. 

Där ingår Huddinge, Botkyrka, Salem Södertälje, Haninge, Nacka  

 

Vi har träffats några gånger under 2014 och planerar att samarbeta i flera frågor i framtiden. 

Vi har samma "regler" runt införandet av titlarna 
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15 Ser ni något behov av att få stöd via ett nätverk vad gäller titeln/kompetensfrågan (inför och under genomförandet)? 

Har ni stöd, i så fall vad? 

Nätverk för enhetschefer inom LSS i Värmland. 
Vi har tagit del av dokumentation från andra kommuner om införandet av nya titlar. 
Vi har inget stöd mer än den information vi får regionalt av SKL, vi har heller initierat ngn dialog, känns som ett måste att få ett stöd! 
Nu tar vi hjälp av vad Göreborgsregionen gjort och vad som sägs i Nationella komp rådet. Men för fortsatt arbete finns behov av mer 

stöd i genomförandestadiet. 
Kontakt med andra kommuner, Nationella kompetensrådet, Socialstyrelsens dokumentation 
Genom alla fantastiska och kompetenta kollegor i Nationella Kompetens Rådet (NKR) och dess verkställande utskott (VU). 
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16 Övriga kommentarer 

Svar 

Projekt Carpe har varit en stor inspirationskälla för att genomföra titelbytet! 
Tycker att det är en viktig fråga! 
Jag tycker det här är väldigt bra, det har diskuterats under väldigt många år. 

Det är också ett sätt att höja yrkesgruppen 
Vi hinner före Stockholm ;-) 
Vi valde att genomföra titelbyte och höjd  kompetensnivå i 2 steg. Att byta titeln vårdare har vi diskuterat i många år. Att få en 

gemensam titel med andra kommuner och beskrivning av arbetsinnehåll blev slutligen viktigare än att hitta den ultimata titeln. 

 

Att arbeta för en ökad kompetensnivå är angeläget och ett arbete som måste sättas in i ett längre och större perspektiv. Vi anser att vi 

har medarbetare med god kompetens och ett ansvar för att kompetensutveckla så att verksamheterna uppfyller de nya kraven på 

kompetens. Det kommer vi att göra genom individuella studieplaner. 

 

För oss blev kompetensnivån en större fråga än endast formell utbildning. Vi gjorde en grundlig kravspecifikation utifrån 

Socialstyrelsens rekommendationer och Carpes yrkeskrav samt de utmaningar vi står inför. Där formulerade vi kompetens både utifrån 

utbildning, erfarenhet, kunskap (såväl teoretisk, praktisk, teknisk, språklig) samt förmågor/personliga egenskaper. V kom i fram till att 

det också behövs olika former av kompetensutveckling för att få ”rätt” kompetens. Vård- och omsorgsprogrammet resp Barn och fritid 

är bra grund men motsvarar inte helt kravprofilen och inriktning mot funktionshinderområdet  finns inte i Stockholm.  

 

Vi ser även paralleller på chefsnivå där socionomprogrammet ofta lyfts fram som lämplig, men som inte heller innehåller 

inriktning/kunskap om funktionshinderområdet, ledarskap, verksamhetsutveckling mfl delar som är viktiga i ett chefs-/ledarskap.  

 
Tycker detta skulle vara väldigt bra 
Spännade att få ta del av enkätsammanställningen och ett bra underlag för de kommuner som tvekar på att genomföra titelbyte. Bra 

påtryckningsmedel till SKL för AID koder samt att få igenom en YH utbildning. 
Viktigt att komptenskraven är lika, man ska vara anställningsbar som stödpedagog/assistent oavsett var i landet man befinner sig. 

I enkäten föreslås 200 Yhpoäng eller 60HP, i Örebro län har vi diskuterat 180 HP enligt det nya poängsystemet  

 
Det viktigaste är inte titeln utan att AID-kodningen bedöms lika , så att lönestatistiken blir korrekt. 
Kan inte i nuläget bedöma om det finns behov av stöd. 
Frågan är högaktuell, bör diskuteras vidare! 

 
Fråga 9 och 10 - Mycket svårt vid sommar och andra korttids vikariat.  

 

Fråga 12 

Eftersom många hade arbetat länge la vi kravet något lägre för redan anställda för titeln stödassistent än vid nyanställningar.   

 

Fråga 15 

Vi har redan genomfört, men nätverk och riktlinjer behövs. Jag uppfattar att många som genomfört gjort olika vilket kan försvåra arbete 

med samsynen av yrkesroll och kompetensbehov.   
Jag hoppas att den här förändringen sker snabbt vad gäller nya yrkestitlar inom funktionshinderområdet! Det har vi arbetat för och 

väntat på länge! 
Tillägg till fråga 5: Vår brukarorganisation kommer inom kort delta i våra diskussioner 
Bra med samlad röst !  
Vi ser denna fråga som en mycket angelägen del för verksamhetsområdet LSS framtid. Både vad gäller rekrytering, 

kompetensutveckling och tydliggörande av vad uppdraget innebär. Det är viktigt att det finns en tydlig "karriärväg" och att formell 

kompetens värdesätts. Vi tror det höjer kvaliten i det stöd vi ska ge och vi kan tydligare ange i vilken utsträckning vi behöver assistenter 

respektive pedagoger i varje verksamhet.  
Vi ser det som mycket angeläget att få till en enhetlighet i hela landet gllande dessa yrkestitlar och ser gärna en samordning på 

nationell nivå. 
Vill gärna få en återkoppling på enkäten m.m. 
Nej 
Ser framemot en yrkestitel för denna yrkesgrupp i hela landet som stödassistent o stödpedagog. 
Inte lätt att svara konkret på frågor av detta slag. Behövs eftertanke och vidgning av området till att involvera flera gränsområden. Kan 

medföra både bra och dåliga saker i kommunen som helhet. 
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16 Övriga kommentarer 

Svar 

Angående rekryteringsläget så är det användandet av och rekrytering av arbetsterapeuter som är viktigt framöver då det är en 

utbildning som är anpassad för det habiliterande, rehabiliterande samt personalstödjande i vardagsarbetet. 

 

Jag tycker att frågorna inte var så bra då det utgår från en titulatur och mest riktat till de som är på väg mot detta. 
Vuxenförvaltningen vill ha hjälp med att följa diskussionen i landet.  

BoU är mycket intresserade av frågan. 
Vår önskan är att detta titelbyte skulle vara ett nationellt beslut där hela landet inför nya titlar med samma "regler". 

I samband med denna "kompetenshöjning" ska även pengar avsättas i form av en typ av "Omsorgslyftspengar" så att vi i kommunerna 

kan genomföra detta inom rimlig tid. 

Denna kompetenshöjning är nödvändig om vi ska klara framtida rekryteringsbehov till yrket och kunna ge det stöd och omsorg till 

brukarna som vår lagstiftning kräver. 
Vi ser det som mycket positivt att få stöd i dessa frågor. 
Frågan om era förslag på titlar har inte kommit upp så mycket i Västerbotten. Har varit på en utb där CARPE gav info om detta. Vore 

önskvärt att det kommer upp till mer diskussion för det är viktigt. Tappade mycket när vårdarinneutb försvann. Den var ju speciellt 

inriktad mot funktionsnedsättning. Upplever att Barn och fritids utb. har nog så mycket i utb som passar för arbetet med 

funktionsnedsättning. Usk utb inriktar sig mer och mer mot äldrevård. Behov av pågyggnadsutb finns eftersom komplexiteten i 

funktionsnedsättnin kan vara stort. Detta gör att hot och våld situationerna ökar när man inte har all kunskap. 
Tillägg till fråga 15: samma kommentar som på fråga 14. 

 

Väldigt viktigt att detta är politikst förankrat.  
Stödpedagog är hos oss högskoleexamen alt. utbildning motsvarande stödassistent + 200 yh poäng eller 60 hp. 
Vi ser att vi behöver utveckla det pedagogiska arbetet och lämna det vårdande arbetssättet. 

Vi tror att titeländringen kommer att underlätta vid rekrytering och innebära en statushöjning för yrket. 

 
En återkoppling av enkäten önskas. 
Frågeställningarna förutsätter att kommunen redan håller på med förberedelser för titelbyte vilket gör det svårt att svara på frågorna. 

Susanne Sandström 
Vi ser behov av att förtydliga titel för outbildad personal i Göteborgs stad. 
Säffle kommun  har under åren deltagit i Carpes samtliga nationella konferenser kring yrkestitlar och kompetens. Frågan har hög 

aktualitet i Säffle. 
Viktigt att få byta titel speciellt för de som arbetar med omsorgsarbetet eftersom vi har mycket gammeldags och man kan inte på 

något sätt förknippa till kommunal verksamheten.   

 

Pedagogerna titlar är väl helt okey och kan förknippas utifrån deras ansvar och arbete med brukarna.  
Som representant för Norrbotten i NKR, känner jag stort ansvar att sprida kunskaper och erfarenheter i samband med 

titel/kompetensfrågan. Tack vare Kommunförbundet i Norrbotten har jag fått möjlighet att träffa samtliga socialchefer i länet för 

information. Senare även alla verksamhetsansvariga i länet. 

 

Det har gett resultat - frågan är uppe för diskussion i många kommuner. Kiruna och Boden har bjudit in mig specifikt till deras 

hemkommuner för fortsatt dialog/erfarenhetsutbyte när det gäller titulatur och utbildningskrav.   
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