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Yttrande avseende remiss från Regeringskansliet Promemoria Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och övergångsbestämmelser.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse av den 8 juli 2020.

Sammanfattning
Kommunkontoret har överlämnat en remiss från
Socialdepartementet Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och övergångsbestämmelser till vård- och
omsorgsnämnden för direkt besvarande. Remissvaret ska ha kommit
in till Socialdepartementet senast den 10 oktober 2020.
Vård- och omsorgsnämnden har den 18 september 2019 svarat på
Socialdepartementets remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg
(SOU 2019:20) – slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket
undersköterska. Socialdepartementet har tagit hänsyn till nämndens
åsikter.
Under beredningen av ärendet i Regeringskansliet kom det fram att
vissa delar av förslaget bör ändras med anledning av att regeringen
2019 beslutade om ändringar i gymnasieskolans vård- och
omsorgsprogram. Även övergångsbestämmelserna bedöms behöva
få en annan utformning än den som föreslogs i betänkandet.
Förvaltningen är positiv till föreslagna förändringar.

Underlag för beslutet
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 2020
dnr 2020/0399
Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och
övergångsbestämmelser DS 2020:15 Socialdepartementet
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-09-18 § 84
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Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti
2019 dnr 2019/0280.
Remiss från Socialdepartementet 2019-05-31dnr S2019/02078/FS
Statens offentliga utredningar - Stärkt kompetens i vård och omsorg
(SOU 2019:20) – slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket
undersköterska

Ärendet
Kommunkontoret har överlämnat en remiss från
Socialdepartementet Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och övergångsbestämmelser till vård- och
omsorgsnämnden för direkt besvarande. Remissvaret ska ha kommit
in till Socialdepartementet senast den 10 oktober 2020.
Vård- och omsorgsnämnden har den 18 september 2019 svarat på
Socialdepartementets remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg
(SOU 2019:20) – slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket
undersköterska. I remissvaret framfördes bl. a. följande:
Förslaget om reglering av yrket undersköterska genom en skyddad
yrkestitel har det övergripande syftet att öka kvaliteten och
säkerheten inom hälso- och sjukvård samt inom vård- och omsorg.
Förslaget innebär enligt förvaltningens bedömning en möjlighet till
enhetlig syn på kompetensen, vilket skulle kunna bidra till en
likvärdig vård och omsorg. Förvaltningen ser även att förslaget på att
skydda titeln undersköterska skulle kunna medföra en statushöjning
vilket vore bra med tanke på det framtida
kompetensförsörjningsbehovet. Socialdepartementet har tagit
hänsyn till nämndens åsikter.
Under beredningen av ärendet i Regeringskansliet kom det fram att
vissa delar av förslaget bör ändras med anledning av att regeringen i
december 2019 beslutade om ändringar i gymnasieskolans vård- och
omsorgsprogram. Även övergångsbestämmelserna bedöms behöva
få en annan utformning än den som föreslogs i betänkandet.
Förvaltningen är positiv till föreslagna förändringar.

Barnets bästa
Beslutet berör barn eftersom den statliga utredningens övergripande är
syfte är att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvård samt i
vård- och omsorg.
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Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning och även barn med
funktionsnedsättning eftersom den statliga utredningens övergripande
syfte är att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvård samt i
vård- och omsorg.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Socialdepartementet, regeringskansliet
Kommunkontoret

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-16

§ 70 Remiss från regeringskansliet -Promemorian
Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav
och övergångsbestämmelser.
Dnr VOO 2020/0399

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse av den 8 juli 2020.

Sammanfattning
Kommunkontoret har överlämnat en remiss från
Socialdepartementet Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och övergångsbestämmelser till vård- och
omsorgsnämnden för direkt besvarande. Remissvaret ska ha kommit
in till Socialdepartementet senast den 10 oktober 2020.
Vård- och omsorgsnämnden har den 18 september 2019 svarat på
Socialdepartementets remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg
(SOU 2019:20) – slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket
undersköterska. Socialdepartementet har tagit hänsyn till nämndens
åsikter.
Under beredningen av ärendet i Regeringskansliet kom det fram att
vissa delar av förslaget bör ändras med anledning av att regeringen
2019 beslutade om ändringar i gymnasieskolans vård- och
omsorgsprogram. Även övergångsbestämmelserna bedöms behöva
få en annan utformning än den som föreslogs i betänkandet.
Förvaltningen är positiv till föreslagna förändringar.

Yrkanden
Dan Ishaq (M) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Dan Backman (KD) att avge yttrande i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse av den 8 jul 2020.
Vård och omsorgsnämnden beslutar enligt Dan Ishaqs (M) med
fleras yrkande.
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Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-16 klockan 17.00–20.50, Vård- och omsorgsnämndens
sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund.
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf, tjänstgör på distans
Tove Klette (L), tjänstgör på distans
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S), tjänstgör på distans
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Lena Lindman (SD), tjänstgör för Gabriella Hedarv (SD), som
anmält förhinder
Josefine Temrell (L), tjänstgör på distans
Kjell-Åke Nilsson (L), tjänstgör på distans
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör på distans
Thomas Åkesson (M), tjänstgör på distans
Pia Askman (C), tjänstgör på distans
Andreas Brodin (S), tjänstgör på distans
Cecilia Skoug (S), tjänstgör på distans
Ibrahim Mohamad (S), from § 62 tjänstgör på distans
Lars Wirtén (MP), tjänstgör på distans
Gunilla Wahlberg (V), har anmält förhinder

Tjänstepersoner

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 68
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Per-Håkan Lövgren, ekonomichef, tom § 66
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 67

Övriga

Sandra West, utvecklingsledare, tom § 62
Karl Larsen, IKT-samordnare
Eva Sahlén, SKR, tom § 62 deltar på distans
Lena Hansen, Kommunal, tom § 78
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Justerare

Anette Mårtensson (MP)

Paragrafer

§ 60–79

Tid och plats för justering

vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 23
september 2020 kl. 08:00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Anette Mårtensson (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 60–79

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-19

