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Utvidga Omvårdnadslyftet till att gälla personal inom LSS! 

Det är ytterst angeläget att Omvårdnadslyftet utvidgas till att även gälla personal som 
arbetar med personer som omfattas av LSS. Det finns ett omfattande behov av 
kompetensutveckling på flera nivåer. De allra största behoven finns hos den personal som 
arbetar närmast målgruppen, t.ex. personal inom korttidstillsyn och korttidshem, bostad 
med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. Personalens kompetens är ofta helt 
avgörande för verksamhetens kvalitet och därigenom möjligheten att uppnå goda 
levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, har ca 27 000 
medlemmar och Autism & Aspergerförbundet, ca 12 000 medlemmar över hela landet.  
Personalkompetens och behovet av kompetensutveckling är en fråga av stort gemensamt 
intresse för båda organisationerna. 

Personal inom LSS står utanför 

Regeringen har avsatt en miljard kronor för Omvårdnadslyftet under åren 2011-2014. Till att 
börja med omfattades endast personal inom äldreomsorgen. Fr.o.m. januari 2013 gäller 
utbildningssatsningen även personal, som med stöd av Socialtjänstlagen, SoL, arbetar med 
personer med funktionsnedsättning. Av socialdepartementets pressmeddelande, daterat 
den 18 oktober 2012, framgår att bakgrunden till satsningen är de omfattande 
utbildningsbehoven. FUB och Autism & Aspergerförbundet ifrågasätter att personal som 
arbetar med LSS´ målgrupp fortfarande faller utanför satsningen, trots att 
utbildningsbehoven för denna personalgrupp är minst lika omfattande. 

 



Låg kompetensnivå inom LSS-verksamhet 

LSS-kommittén pekade i sitt slutbetänkande (SOU 2008:77) på den låga kompetensnivån hos 
personal inom LSS-verksamhet och uppmanade regeringen och Socialstyrelsen att vidta 
kompetenshöjande åtgärder. Några statliga medel för att öka kompetensen hos personal 
inom LSS-verksamheter har inte tillförts sedan landstinget var huvudman för denna 
målgrupp. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomförde under 2012 en nationell kartläggning av 
vilka utvecklingsbehov som finns inom verksamhetsområdet stöd till personer med 
funktionsnedsättning (Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till 
personer med funktionsnedsättning, 2012). Av SKL:s rapport framgår att länen/regionerna 
anser att utvecklingen inom området stöd till personer med funktionsnedsättning har blivit 
eftersatt i relation till socialtjänstens andra områden. Flertalet av länen/regionerna arbetar 
endast i mindre utsträckning med kompetensutveckling inom området. SKL påpekar även att 
få län/regioner redovisar aktuella planer och styrdokument i området stöd till personer med 
funktionsnedsättning. Länen/regionerna rapporterar också att man önskar ett mer utvecklat 
engagemang från såväl staten som SKL i området stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

Mot den bakgrunden är det angeläget att påpeka att bland de utbildningar som kommuner 
enligt direktiven kan söka bidrag för när det gäller Omvårdnadslyftet saknas till stor del 
adekvata grundutbildningar och fördjupningsutbildningar avseende specifika 
funktionsnedsättningar. Sådana finns och bedrivs i oftast i andra former än gymnasieskolans 
programfördjupningar, yrkeshögskoleutbildning eller högskolekurser. 

 

Visst utvecklingsarbete pågår  

Utvecklingsarbete inom LSS-verksamhet pågår i viss mån. Vi ser mycket positivt på det 
arbete som kompetensutvecklingsprojektet Carpe i Stockholms län gjort med att ta fram 
yrkeskrav som beskriver de generella kunskaper som krävs för arbete inom 
funktionshindersområdet, framför allt LSS-verksamheter för barn, unga och vuxna. I 
Göteborgsregionen har en enhetlig yrkestitulatur för baspersonal inom LSS tagits fram med 
gemensamma utbildningskrav och kvalitetssäkring av titlarna. Alla kommuner i regionen 
kommer i framtida anställningar använda titlarna med de aktuella utbildningskraven.  

Socialstyrelsen tog år 2012 fram en vägledning för arbetsgivare om rätt kompetens hos 
personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Under våren 2013 väntas 
allmänna råd om personalkompetens.  



På längre sikt kommer dessa satsningar förhoppningsvis att ge önskad effekt vad gäller 
framtida basutbildningar, så att de får ett adekvat innehåll för arbete inom 
funktionshindersområdet. En stärkt yrkesroll med tydliga krav på kompetens kommer att 
medföra en högre kvalitet i LSS-verksamheter och troligen även en minskad 
personalomsättning.  För att detta ska bli verklighet krävs också att inte bara personal, utan 
också chefer omfattas av kompetenssatsningar inom LSS-verksamheterna. 

Men i avvaktan på detta krävs en massiv satsning på kompetensutveckling här och nu. 
Utvidga Omvårdnadslyftet till att gälla även personal inom LSS! 
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