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Promemorian Krav på folkhögskolorna när 

undersköterska blir en skyddad yrkestitel 

Sammanfattning  

SKR stödjer förslaget till ändring av förordningen (2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen. 

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter  

Genom en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen skapas 

förutsättningar för folkhögskolor att anordna utbildningar till undersköterska som 

ger deltagarna rätt att ansöka om den nya yrkestiteln undersköterska hos 

Socialstyrelsen.  

Förslagen innebär inte att kommuner eller regioner får några nya ekonomiska 

åtaganden eller några nya krav som inskränker kommunernas eller regionernas 

självstyre. Förändringen bör öka antalet potentiella arbetstagare med rätt att 

använda yrkestiteln undersköterska. Det kan alltså bli lättare för kommuner eller 

regioner att rekrytera undersköterskor med god kompetens. 

För de regionala folkhögskolor som anordnar utbildning till undersköterska är det 

viktigt att kunna ge samma möjligheter att få den yrkestiteln ”undersköterska” 

som alla andra utbildningsanordnare.  

Mot bakgrund av det ovan anförda stödjer SKR förslaget. 

Bakgrund  

Undersköterska blir den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Det kommer då att 

krävas ett bevis utfärdat av Socialstyrelsen för att få använda titeln i 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Grunden för att kunna få ett bevis om skyddad yrkestitel 

kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och 

omsorgsprogram eller motsvarande kompetens. 

I en promemoria från utbildningsdepartementet 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 
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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. 

Ändringen i förordningen om statsbidrag till folkbildningen föreslås träda i kraft 

den 1 juli 2023. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Palle Lundberg   

Gunilla Glasare 
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