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Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har tidigare kommit med synpunkter på ”Förslag till
kompetensbeskrivning för handläggare inom äldreomsorgen” och har nu beretts tillfälle att
inkomma med yttrande över konsekvensutredningen och ”Förslag till allmänna råd om
personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre
personer”
En utgångspunkt för arbetet med remissen har varit att de som behöver socialtjänstens insatser
har rätt att ställa krav på professionella kunskaper, färdighet och förhållningssätt. För att
kommunen ska kunna tillhandahålla god service när det gäller biståndshandläggning så är
detta, självklara krav som måste kunna ställas på handläggare av biståndsfrågor. Allmänna
råden beskriver vilka kunskaper och färdigheter som handläggare behöver ha.
FSS anser att allmänna råden fångar de mest angelägna kunskapsområdena som behövs för att
utöva arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt men de är för detaljerade och lämnar lite
utrymme för den utvecklingen som äldreomsorgen hela tiden står inför.
När det gäller det professionella förhållningssättet så anges en rad viktiga kunskaper. Fss föreslår
att dessa kompletteras med att kunna hantera och förklara prioriteringar som kan behöva göras i
handläggning och uppföljning.
I allmänna råden anger man att personalen bör ha socionomexamen eller social
omsorgsexamen. Med den utbildningen/bakgrunden är det extra viktigt att samverkan finns
med som en speciell punkt och den kanske bör utvecklas. Kommunerna arbetar ofta i team
med olika kompetenser för att täcka alla områden som behövs för att bedöma brukarens
komplexa behov. Specifik kompetens finns redan hos annan legitimerad personal tex
sjuksköterska, demenssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
I konsekvensutredningen påpekar man de ökande kostnaderna för kommunerna som detta
förslag innebär och det instämmer FSS med. Fortfarande finns det personal som arbetar som
behovsbedömare som inte har den kompetens som allmänna råden föreskriver. Kostnaderna
både för fortbildning, vidareutbildning och inte minst handledning innebär att
omställningskostnaderna i enskilda kommuner kan blir stora.
Riksdagen har beslutat att slå ihop socionomexamen och social omsorgsexamen till en ny
examen som ska heta socionomexamen, det är då viktigt att Högskolorna har de allmänna
råden som riktlinje i nya målformuleringar för utbildningen.
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