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Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar 
2019-05-27 

Poäng för godkända omvårdnadsutbildningar inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen (styrks med betyg). 

För att räknas som en godkänd utbildning ska utbildaren ha betygsrätt med tillstånd från 
Skolinspektionen. Vuxenutbildning är en viktig del av det svenska utbildningssystemet, särskilt 
yrkesutbildningar. Enskilda utbildningsanordnare kan ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen att sätta 
betyg, anordna prövning och utfärda betyg och intyg, så kallad betygsrätt. Med stöd av betygsrätten kan 
de enskilda utbildningsanordnarna anordna kurser som motsvarar komvux. 

Ungdomsgymnasiet 

• 2 500 poäng från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Det motsvarar tre år. Se bilaga till 
länk om krav på godkända kurser för diplom utifrån Vård och omsorgscollege. www.vo-
college.se/diplom  

• Barn och Fritidsprogrammets sociala linje yrkesutgång stöd och service inom 
funktionshinderområdet 

• Barn- och fritidsutbildning, socialt arbete inriktning mot funktionshinder 
• Vård och Omsorgsprogrammet, yrkesutgång funktionshinder eller psykiatri 

Vuxenutbildningar 

• 1 350 poäng från omvårdnadsprogrammet 
• 1 400 – 1 500 poäng från Vård och omsorgsprogrammet. 
 1 500 poäng Barn- och fritidsutbildning, Socialt arbete inriktning mot funktionshinder 
 1 600 poäng Stödassistent, Vuxenutbildningen i Göteborg 

Från ht 2018 efterfrågas 1 500 poäng, diplom utfärdas från Vård-och omsorgscollege vid 1500 godkända 
gymnasiepoäng. www.vo-college.se/diplom  
 

Äldre utbildningar 

• Äldre undersköterskeutbildning som vid omräkning motsvarar 1 000 poäng. (900 omräknade poäng 
motsvarar inte en godkänd utbildning). 

• Tvåårig vårdlinje. 1 000 poäng Gav möjlighet att söka arbete som undersköterska eller mentalskötare. 
Jfr Äldre undersköterskeutbildning. 

• Mentalskötarutbildning. 1 000 poäng två eller tre terminer. Gav möjlighet att söka arbete som 
undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning. 

• Treårig omvårdnadslinje. 1 350 poäng. Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje och Social servicelinje. 
Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, gemensamma kurser och valbara 
kurser. 
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Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, 
fordonspooler och stöd till introduktion av 
elfordon 
 

Miljökrav på fordon och drivmedel  
Tillämpliga delar avseende personbilar ur: Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, 
fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, beslutad av kommunfullmäktige    
2017-01-26. 

 Vid val av personbil och lätt lastbil ska i första hand väljas biogas eller el, i andra 
hand etanol eller annat förnybart bränsle, i tredje hand elhybridfordon och i sista 
hand fordon som enbart kan drivas på fossilt bränsle.  

 Personbilar får endast vara försedda med dieselmotor om de har teknik som 
minskar kvävedioxidutsläppen till låga nivåer. 

 Vinterdäck ska vara dubbfria.  
 När kraven ovan är uppfyllda ska minst bullrande modell väljas och 

flerbränslefordon ska köras på det mest miljöanpassade drivmedlet. 

Trafiksäkerhetskrav på fordon 
Tillämpliga delar avseende personbilar ur: Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid 
nyanskaffning av fordon, beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-06. 

Krav vid nyanskaffning av personbilar 
 Fordonen ska uppfylla följande krockskyddskrav: 
 Antingen ha fått minst 32,5 poäng vid provning enligt testmetod i det europeiska 

krockprovningsprogrammet EuroNCAP före 2009 
 eller har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid 

bedömning enligt Euro NCAP-testmetod från 2009, varav minst 2 poäng för 
pisksnärtskydd, och vara försedda med bilbältespåminnare på förarplatsen och 
främre sittplatsen 

 samt ha fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro NCAP 
 eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper som i 

punkterna ovan 
 Fordonen ska vara försedda med antisladdsystem. 
 Fordonens tjänstevikt får inte understiga 900 kg och inte överstiga 1 900 kg. 
 Fordon som köps, leasas eller hyrs för minst 1 års användning ska vara försedda 

med ISA (intelligent speed adaption, automatisk hastighetsindikation) 

Krav på däck på personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar 
 Vid vinterväglag ska dubbfria vinterdäck användas och de ska vara tillverkade för 

nordiska förhållanden. 
 Sommardäck ska användas under sommarhalvåret. 
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 Däckens mönsterdjup ska vara minst 3 mm på sommardäck och 4 mm på 
vinterdäck. 

Rekommendationer 
Rekommendation för alla fordon  
Fordon som används 1 000 - 1 500 mil eller mer per år bör utrustas med alkolås. 

Rekommendationer för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar 
Fordon som körs mer än 1 500 mil per år bör avvecklas när de är äldre än 8 år räknat från 
första registreringsdatum. 
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ERSÄTTNINGSMODELL DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LOV 2019 
Klicka här för att ange text 

 
Kommunala utförare 
 
  Månadsersättning per Nivå och Deltagandegrad 
  Deltid 1 Deltid 2 Heltid 
Nivå 5-18 tim/vecka 19-32 tim/vecka 33- tim/vecka 

1 3 629 8 709 14 515 
2 4 838 11 612 19 353 
3 7 257 17 418 29 030 
4 9 677 23 224 38 706 
5 12 096 29 030 48 383 
6 14 515 34 836 58 059 
7 19 353 46 447 77 412 

 
 
 
 
Privata utförare:  
 
  Månadsersättning per Nivå och Deltagandegrad 
  Deltid 1 Deltid 2 Heltid 

Nivå 5-18 tim/vecka 19-32 tim/vecka 33- tim/vecka 
1 3 860 9 265 15 441 
2 5 147 12 353 20 588 
3 7 721 18 530 30 883 
4 10 294 24 706 41 177 
5 12 868 30 883 51 471 
6 15 441 37 059 61 765 
7 20 588 49 412 82 354 

 
 
 
 
 
 

 


