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Validering av obehöriga socialarbetare 

Under 2014 och 2015 har länets kommuner fört diskussioner med Högskolan Dalarna (HDa) 

om möjligheten att validera och komplettera utbildningen för de yrkesverksamma 

socialarbetare som inte uppfyller Socialstyrelsens krav för behöriga socionomer. Vid ett IFO-

chefsmöte i Borlänge 2015-02-20 uppmanades kommunerna att tillse att den personal som 

var i behov av validering i första hand skulle ansöka till vårens antagning till 

socionomprogrammet och därmed kunna göra erforderliga kompletteringar. För de som inte 

blivit antagna till programmet skulle tidigare kursplaner och C-uppsatser skickas in till HDa 

för validering och bedömning inför att individuella studieplaner skulle utformas.  

Frågan om validering diskuterades på SUD:au 2015-10-23. Vid mötet framkom att de krav 

som Socialstyrelsen ställer i sina riktlinjer innebär att endast en kandidatexamen i socialt 

arbete, utöver socionomexamen, är behörighetsgrundande. Detta har vållat problem för HDa 

eftersom beslut har fattats om att från 2016-01-01 lägga ner kandidatexamina i ett flertal 

ämnen, däribland kandidatexamen i socialt arbete. Konsekvensen av beslutet innebär att 

validering av obehöriga socialarbetare endast kan ske i relation till socionomprogrammets 

examensmål. I praktiken innebär detta att kraven på kompletterande utbildning för icke 

behöriga blir mer omfattande än vad som varit fallet om en validering kunnat ske mot en 

kandidatexamen i socialt arbete. Orsaken till detta är att socionomprogrammet har en mer 

generell inriktning och vidare mål i högskoleförordningen än vad en kandidatexamen i socialt 

arbete har. 

Möjligheten till validering är en viktig fråga för kommunerna och HDa uppmanas att 

överväga de konsekvenser som beslutet om återkallandet av kandidatexamen i socialt 

arbete medför utifrån kommunernas behov och regionens fortsatta utveckling. 

 

Socionomutbildningen - en viktig rekryteringsbas för kommunerna 

Sedan starten av socialarbetarprogrammet 2005 har utbildningen (socionomprogrammet fr 

om 2012) alltjämt haft ett högt söktryck. Trots att drygt 60 studenter årligen examineras från 

socionomutbildningen har länets kommuner svårigheter med att rekrytera personal till sina 

verksamheter. I media förs diskussioner om olika besparingar inom HDa och kommunerna 

hyser en oro för att studentantalet inom socionomprogrammet kan komma att minskas. 

Kommunerna i Dalarna vill härmed peka på vikten av att studentantalet lämnas intakt 

då socionomutbildningens studenter har varit och är en viktig rekryteringsbas för 

länets kommuner och den regionala utvecklingen. 

 

 

 

 

 


