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Svar på remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens 
allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service 
eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning.  

IVO har inga synpunkter på förslaget som enbart avser en anpassning av de allmänna 
råden på området utifrån ändrade programstrukturer och ämnesplaner.  

I det sista stycket anges att ”Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom 
godkänt resultat på någon annan utbildning som motsvarar dem som anges ovan.” IVO 
menar att det kan finnas en risk för otydlighet när det inte anges exempel på vilka 
utbildningar det kan vara. Det finns en risk för godtycklighet vad huvudman eller kommun 
anser vare en utbildning som motsvarar de som specificeras.  

IVO noterar att Socialstyrelsen inte föreslår några ändringar avseende 
rekommendationerna om vilka kunskaper och förmågor som personalen minst bör ha. IVO 
uppmärksammar i sin tillsyn att personal ibland inte har grundläggande kunskaper om 
funktionsnedsättning.  

Det är positivt med krav på utbildning, men IVO ser ett värde i att höja kunskapskraven 
och hade sett det som positivt om det hade varit tydligare krav på att utbildningen ska ha  
inriktning om funktionsnedsättning. Det krävs en stor förståelse att syftet med dessa 
lagstiftningar inte är att skydda (som i tidigare omsorgslagen) dessa personer, utan det 
handlar om att kunna stötta dem att kunna vara delaktiga i samhället och för att kunna leva 
som andra. IVO vill därför framföra att det hade varit önskvärt om Socialstyrelsen kunde 
lyfta fram behovet av kunskap om funktionsnedsättning i kunskapskraven.  

_________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Patrick Barringer. Avdelningsjuristen 
Marie Jakobsson Randers har varit föredragande.  

Beslutet har dag som ovan godkänts digitalt i IVO:s ärendehanteringssystem. 
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