Malmö stad
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Kommunstyrelsen
Datum

2020-10-15

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2020-960

Socialdepartementet

Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
S2020/05223/SOF

Sammanfattning

Socialdepartementet har berett Malmö stad möjlighet att yttra sig över promemorian reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) I
promemorian föreslås förändrade övergångsbestämmelser för den reglerade yrkestiteln undersköterska. Malmö stad ser positivt på de förändringar som föreslås gällande övergångsregler.
Yttrande

Malmö stad lämnade i samband med remissrundan efter slutbetänkandet Stärkt kompetens i
vård och omsorg (SOU 2019:20) synpunkter avseende att de föreslagna övergångsreglerna skulle
innebära ett stort behov av ökade valideringar och bedömer att dessa synpunkter har belysts
i promemorian.
Malmö stad är positiv till att övergångsreglerna justeras så att behovet av validering minskas
genom att fler omfattas av övergångsbestämmelserna. De nya övergångsreglerna lägger dessutom större tyngd i övergången vad gäller kunskap hos de som har lång erfarenhet inom yrket. Malmö stad vill understryka vikten av att kapaciteten för utbildning, validering och legitimering är tillräckligt stor för att övergången ska kunna ske skyndsamt. För att reformen ska
få önskad effekt bör kvaliteten i utbildning och validering säkerställas även under övergångsperioden.
Malmö stad är fortsatt positiv till utredningens förslag om en reglering av yrket undersköterska med en skyddad yrkestitel. Det tydliggör vad som kan förväntas avseende en undersköterskas kompetens, och ger ökad trygghet för såväl arbetsgivare, medarbetare samt för
brukare, patienter och anhöriga.
Förslaget möjliggör en hållbar kompetensförsörjning och kvalitet i verksamheterna både på
kort och lång sikt. Malmö stad ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna.
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Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Sekreterare

Anna-Lena Alnerud
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§321
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§

321

Remiss från Socialdepartementet - Reglering av
undersköterskeyrket - kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

STK-2020-960
Sammanfattning

Socialdepartementet har berett Malmö stad möjligheten att yttra sig över promemorian Ds
2020:15 Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser.
Remissen har beretts genom att synpunkter inhämtats från hälsa- vård och omsorgsnämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I promemorian föreslås förändrade
övergångsregler kring skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket. Förslagen skiljer sig delvis
från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).
Ändringarna görs dels för att anpassa utbildningskraven i linje med förändringar av
omvårdnadsprogrammet, dels för att fler av de som idag är yrkesverksamma ska omfattas av
övergångsreglerna.
Malmö stad lämnade synpunkter på förslagen till övergångsregler i slutbetänkandet avseende
behov av validering och kostnader, detta har belysts i departementets promemoria och
återspeglas till viss del i förslagen. Genom ändringar av övergångsreglerna minskar behovet
av valideringar, samt kostnader förenat med detta.
Malmö stad föreslås ställa sig positiv till de förändrade förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
Socialdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för Moderaternas reservation i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden den 25 augusti 2020 § 95.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörns
Tegnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 2.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Hälsa- vård och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201005 §568
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Remiss från socialdepartementet - reglering av
undersköterskeyrket - kompetenkrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser
(Ds 2020:15)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 95 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Reservation

Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva till att höja undersköterskeyrkets status genom att
göra yrkestiteln skyddad. Vi ser därför remissens förslag om tio års övergångsbestämmelser som
beklagligt då det försenar förutsättningarna för att på allvar höja yrkets status.
Vi yrkade därför på att Malmö stad i sitt remissvar skulle framföra att övergångsbestämmelserna bör
förkortas till fem år.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

