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Yttrande gällande förslag till reviderade
föreskrifter om behörighet att utföra vissa
arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård;
ert diarienummer 4_ 1.1-17982/2017

Övergripande
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker förslaget med ett förslag till tillägg.
3 kap. Behörighet för den som har svensk utbildning

1§
Det är bra för förståelsen av helheten i regleringen att en hänvisning görs till
bestämmelserna i socialtjänstlagen.
2 § första stycket
IVO tillstyrker förslaget utifrån att det medger en stÖlTe flexibilitet, inte minst i fråga om
möjligheten att uppnå behörighet genom att komplettera tidigare utbildning. rvo delar den
bild som beslaivs i konsekvensutredningen vad gäller kommunernas svårigheter att
relaytera behörig personal. I tillsynen har uppmärksammats att kommuner börjar finna
andra lösningar, som att införa "biträdande socialselaeterare" med exempelvis
beteendevetenskaplig utbildning och mer administrativa tjänster. Med mer flexibla laav
kan kommunerna göra en bredare och mer självständig prövning vid relaytering, och
tidigare anställda ges större förutsättningar att komplettera sina utbildningar för att :ta
utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Den reglering i fråga om utbildningens innehåll som föreslås avser för arbetsuppgifterna
relevant - men inte självklart tillräcklig - kunskap. IVO vill erinra om den risk det kan
innebära att på detta sätt prioritera kunskapsområden. När vissa områden framhålls kan det
leda till att andra viktiga områden faller bort. Det blir därför av stor vikt att
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socialnämnderna gör självständiga och gmndliga bedömningar av vilken kompetens som
krävs i den egna verksamheten för att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.
2 § andra stycket
Formuleringen i andra stycket om att kurserna i socialt arbete ska förmedla kunskaper som
ger en successiv fördjupning är svårförståelig och kan föranleda tolkningsproblem. Är
avsikten att genom denna formulering koppla kravet till regleringen i högskole
förordningen (1993: 100) Bilaga 2, där successiv fördjupning inom huvudområdet krävs
för en kandidatexamen? Bedömningen i fråga om successiv fördjupning förntsätter en
kännedom om regleringen på högskoleområdet som det kan ifrågasättas är iimligt att
förvänta sig av socialnämnden. IVO föreslår därför att formuleringen utvecklas så att
föreskriftstexten ger tydligare ledning i fråga om vad som krävs.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Patiic Winther. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Ewa Sunnebom och chefsjuristen Linda Almqvist
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