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Remissyttrande: SOU 2021:52 Vilja välja vård och
omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom
vård och omsorg om äldre
Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens betänkande.
Myndigheten lämnar tre synpunkter av allmän art under rubriken
Allmänna synpunkter nedan.

Allmänna synpunkter
Kapitel 6.3.1
Utredningen hänvisar till Arbetsförmedlingens yrkesprognos och till att
vårdbiträden har en arbetsmarknad med goda möjligheter på ett års sikt
och en arbetsmarknads i balans på fem års sikt. Den yrkesprognos som
utredningen utgår ifrån uppdaterades i februari 2020 och baseras på en
undersökning som gjordes 2019. Enligt den senaste prognosen från juli
2021, har yrkesgruppen en bedömning som beskriver att konkurrensen
om jobben är något större i jämförelse med tidigare omgång och att
jobbmöjligheterna för arbetssökande är mindre goda till medelgoda.

Kapitel 6.3.2
Som en kommentar till resonemanget i detta kapitel vill myndigheten
lyfta ytterligare ett skäl till att få vuxna/ arbetslösa utbildar sig inom
vårdsektorn. Arbetsförmedlingen ser att många i denna grupp inte är
behöriga till yrkesutbildningar. Det finns därför anledning att lyfta
behovet av ett utbildningsutbud på grundläggande nivå som passar
gruppens förutsättningar. Visst arbete kring detta pågår nu utifrån bland
annat slutbetänkandet av KLIVA-utredningen.

Kapitel 7.2.1
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Utredningen beskriver att det är svårt att följa upp olika yrkesgrupper
inom exempelvis socialtjänsten och belyser att det kommer att bli lättare
då undersköterskerollen blir en skyddad yrkestitel. Arbetsförmedlingen
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saknar i sammanhanget en förklaring och ett resonemang kring
svårigheterna att följa statistiken inom övriga yrkesgrupper. Även om
statistiken blir något mer osäker när det gäller yrken som inte är
legitimationsyrken eller omfattas av skyddad yrkestitel är det ändå av
betydelse att detta diskuteras i rapporten. Det finns många yrkesgrupper
och därav behovet av relevant statistik. Inom området äldreomsorg finns
fler grupper att följa där bra och relevant statistik föreligger, och som kan
ge en ytterligare dimension till utredningen.
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