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Beslutet skickas till: 

§ 18 Remissvar, Promemoria krav på folkhögskolorna när 
undersköterska blir skyddad yrkestitel (Bin/2022:323) 

Ärendebeskrivning 

Undersköterska blir skyddad yrkestitel den 1 juli 2023 och förslagen i promemorian syftar 
till att säkerställa att kurser med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska på 
folkhögskola kan leda till att studerande efter avklarad kurs kan ansöka hos Socialstyrelsen 
om att få bevis om rätt att använda titeln undersköterska på samma sätt som de som studerat 
inom gymnasieskolan eller komvux. Förslagen förväntas successivt bidra till ökad kvalitet 
och säkerhet i vården och omsorgen. 

Förslagen berör kommuner och regioner, företag inom vård och omsorg, staten, 
Folkbildningsrådet, folkhögskolor med kurser med yrkesinriktning mot arbete som 
undersköterska och enskilda individer som tar del av eller önskar ta del av den här aktuella 
utbildningen inom folkhögskolan. 

Förslagen innebär inte att kommuner eller regioner får några nya ekonomiska åtaganden 
eller några nya krav som inskränker kommunernas eller regionernas självstyre. Genom att 
säkerställa att studerande på relevant kurs på folkhögskola kan ansöka om bevis om rätt att 
använda den skyddade yrkestiteln undersköterska ökar antalet potentiella arbetstagare med 
rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Det kan alltså bli lättare för kommuner eller 
regioner att rekrytera undersköterskor med god kompetens. 

En målsättning med regleringen av undersköterskeyrket är att kvaliteten och säkerheten i 
vården och omsorgen ska säkerställas. Det är också viktigt att tillgången på undersköterskor 
i samhället är god. Förslagen i denna promemoria bedöms bidra till detta genom att 
säkerställa att kurser på folkhögskola med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska 
ska vara en likvärdig alternativ väg till arbete med yrkestiteln undersköterska. 

Bildningsförvaltningens kommentarer 

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen då det förhoppningsvis kan leda till 
att fler undersköterskor med skyddad yrkestitel kan utbildas. Örnsköldsviks Gymnasium 
och Vuxenutbildning bedriver utbildning till undersköterska men ser inte att förslagen på 
något sätt kan konkurrera med utbildningar i egen regi. Samhällsnyttan kring att det blir fler 
utbildade undersköterskor är viktigare än att enbart se till en eventuell konkurrenssituation 
mellan utbildningarna. 

Prövning av barnets bästa 
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Beslutet skickas till: 

Beslutet om att godkänna och överlämna yttrandet ingen påverkan på barn och unga och 
därför har en enkel prövning av barnets bästa genomförts. 

Beslutsunderlag 

Yttrande kring promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir skyddad 
yrkestitel 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden ställer sig positiv till yttrandet kring promemorian Krav på 
folkhögskolorna när undersköterska blir skyddad yrkestitel. 
- - - - - 
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