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Remissvar angâende promemorian Krav pa
folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad
yrkestitel
Fremia och Famna - Riksorganisationen for idéburen viilfärd tackar for mojligheten att
limna synpunkter pa promemorian. Vi lämnar detta gemensamma remissvar, dà vàra
organisationer har flera gemensamma nämnare och medlemmar.

Fremia företräder 5 300 medlemsorganisationer som gemensamt har fler an 150 000
anstalida. Medlemmarna är i huvudsak organisationer mom idéburen välfärd,
civilsamhallesorganisationer samt kooperativa och värderingsstyrda foretag. Vãra
medlemmar mom yard, omsorg och personlig assistans har drygt 44 000 medarbetare
anställda.

Famna - Riksorganisationen fOr idéburen välfärd har ca 100 medlemmar som alla bedriver
valfard utan vinstsyfte. Vi har mânga medlemmar mom yard och omsorg som lange
erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad yard och individuell
omsorg utan vinstsyfte.

Fran och med den 1 juli införs den skyddade yrkestitein underskOterska. For att kunna f
beviset om skyddad yrkestitel ska den sökande ha en utbildning med inriktning mot yard

och omsorg fran gymnasieskolan eller komvux, eller fâtt motsvarande kompetens pa
nâgot annat satt. Motsvarande utbildning pa folkhogskola är ett sätt att nâ motsvarande
kompetens.

I departementets promemoria fOreslãs en ändring i forordningen (2015:218) om statsbidrag
till folkbildningen. Forslaget innebar att det ska vara ett vilikor fOr en folkhogskola som
vill f statsbidrag for kurser med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska att

folkhOgskolan ställer krav pa resultat av lärande som motsvarar de krav som stalls pa mot-

svarande utbildning mom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Folkhogskolorna ska ocksà vara skyldiga att utfärda ett intyg till de studerande som har
natt godkant resultat, sà att de, pa samma sätt som den som har en motsvarande
utbildning fran gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, kan ansöka hos
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Socialstyrelsen om att M ett bevis om rätt att använda yrkestitein undersköterska.

Fremia och Fanina bedömer det som viktigt att utbildning p follthögskola ska kunna leda
till aft den enskilde kan fâ den skyddade yrkestitein. De foreslagna förndringama är
därför nödvändiga. Fremia och Famna tillstyrker därmed departementets förslag.
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