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Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm  

Yttrande över promemorian Krav på 
folkhögskolorna när undersköterska blir en 
skyddad yrkestitel  
Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria. 

Sammanfattning 

— Folkbildningsrådet understödjer föreslagen komplettering i förordning (2015:218) 

om statsbidrag till folkbildningen. Ändringarna ligger i linje med de förslag som vi 

lämnat i en hemställan till Utbildningsdepartementet. 

— Folkbildningsrådet delar bedömningen att ändringarna kan träda i kraft den 1 juli 

2023. 

Folkbildningsrådets ställningstaganden 

Förslaget 

I promemorian lämnas förslag till en ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen. Förslaget innebär att det ska vara ett villkor för en folkhögskola som vill få 

statsbidrag för kurser med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska att folkhögskolan 

ställer krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande 

utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Folkhögskolorna ska också 

vara skyldiga att utfärda ett intyg till de studerande som har nått godkänt resultat, så att de, 

på samma sätt som den som har en motsvarande utbildning från gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning, kan ansöka hos Socialstyrelsen om att få ett bevis om rätt att 

använda yrkestiteln undersköterska.  
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3. Särskilda villkor för statsbidrag till undersköterskeutbildningar vid 

folkhögskola 

I promemorian föreslås att statsbidrag ska lämnas till en folkhögskola för en kurs med 

yrkesinriktning mot arbete som undersköterska endast om folkhögskolan ställer krav på 

resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande utbildning inom 

gymnasieskolan eller kommunal 

vuxenutbildning, och utfärdar intyg om godkänt resultat till studerande som har genomfört 

kursen och uppfyllt kraven. 

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen föreslås kompletteras enligt 

följande:  

11 a §  

Folkhögskolan ska för kurs med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska  

1. ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande 

utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, och  

2. utfärda intyg om godkänt resultat till en studerande som efter genomförd kurs har 

förvärvat en sådan motsvarande kompetens som avses i 4 kap. 5 a § andra stycket 2 

patientsäkerhetslagen (2010:659).  

Ovanstående komplettering ligger i linje med de förslag som Folkbildningsrådet lämnat i en 

hemställan till Utbildningsdepartementet. Folkbildningsrådet är positiva till föreslagen 

förändring i förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Vi bedömer att detta 

tillägg skapar goda förutsättningar för att folkhögskolor ska kunna anordna kurser som ger 

kompetens motsvarande den skyddade yrkestiteln för undersköterska. 

4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

I promemorian föreslås att ändringen i förordningen om statsbidrag till folkbildningen ska 

träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för statsbidrag som avser 

kurser som har påbörjats före ikraftträdandet. 

Under våren 2023 kommer Folkbildningsrådet att ta fram villkorsanvisningar för intyg om 

undersköterskeutbildningar på folkhögskola. I anvisningarna anses dels omfattningskrav, dels 

innehållskrav. Vi bedömer därför att de föreslagna förändringarna kan börja gälla enligt 

förslaget, den 1 juli 2023. 

 

Föredragande har varit Anna-Carin Bylund, vid ärendets slutliga handläggning har Karin 

Gustavsson och Linda Stridsberg medverkat.  

 



   3 (3) 
 

  
  

Folkbildningsrådet 

 

 

För Folkbildningsrådet 

 

 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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