Svar på Interpellation av Clara Lindblom (V) till
socialborgarrådet Jan Jönsson (L) om införandet
av enhetlig yrkestitulatur inom LSSverksamheterna
Dnr KS 2021/212
Clara Lindblom har i sin interpellation ställt följande frågor till mig:
1. Vilken bild av kompetensnivån hos baspersonalen i LSSverksamheterna har framkommit i enkätsvaren från augusti 2020?
2. Vilken bild av kostnaderna har framkommit i redovisningen av
budgetuppdraget 2020 om en färdplan för införandet av enhetlig
yrkestitulatur?
3. Står borgarrådet och majoriteten fast vid att enhetlig titulering
och kompetenskrav ska införas i Stockholm, efter redovisningen av
2020 års uppdrag?
4. Om svaret är ja på fråga 3, hur ser i så fall den fortsatta
planeringen ut för arbetet med att genomföra enhetliga yrkestitlar
inom stadens LSS-verksamheter?
Jag vill börja med att tacka interpellanten för en fråga i ett viktigt
ämne. Personalens kompetens är direkt avgörande för att personer
med funktionsnedsättning ska få det stöd och den service de
behöver för att kunna leva som andra. Därför lämnade majoriteten i
budget 2020 ett uppdrag om att ta fram ett förslag till färdplan med
tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig
yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna. Färdplanen är nu klar och
redovisas i ett ärende till socialnämnden i juni.
Jag övergår nu till att besvara interpellantens frågor i tur och
ordning.
Svaret på den första frågan är att 62 procent av baspersonalen
bedöms uppfylla uppställda utbildningskrav för titeln stödassistent.
15 procent hade genomfört 75-99 procent av relevant utbildning för
titeln stödassistent, 9 procent hade genomfört 25-75 procent och 13
procent hade genomfört mindre än 25 procent. 5 procent bedömdes
ha behov av språkstöd för att klara av att genomföra en utbildning.

Vad gäller den andra frågan så uppskattas kostnaderna till cirka 230
miljoner kronor, varav 216 miljoner kronor avser vikarietäckning
och 14 miljoner kostnaden för själva utbildningen av personal.
Vad gäller den tredje och fjärde frågan så är det min åsikt att
Stockholm bör fortsätta arbetet med att införa en enhetlig titulatur
med vidhängande kompetenskrav inom LSS-verksamheterna.
Färdplanen kommer efter antagande i socialnämnden att tas vidare
inom stadens organisation. När det gäller den exakta inriktningen
för och finansieringen av det fortsatta arbetet avser jag återkomma i
budget.

Stockholm den 4 juni 2021
Jan Jönsson
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