PM

1 (1)

Datum
2021-03-15

Förvaltning.

Diarienr/Dplankod
DiarieNr

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
Angelina Andersson

Utvecklingsstrateg
Angelina.Andersson@heby.se

Yttrande över remiss från Socialdepartementet:
Förordning om statsbidrag för att främja ett
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Förslag
Enhets

•

beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar nedanstående remissvar

Sammanfattning
I promemorian föreslås införandet av ett statsbidrag i syfte att förbättra
arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Bidraget möjliggör för
regioner och kommuner att finansiera projekt som syftar till att utprova nya eller
vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive
arbetstidsförkortning.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i
promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen.
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.
Övergripande anser vård- och omsorgsnämnden att förslaget till ny
statsbidragsförordning utgör en god grund för att stärka förutsättningarna för ett
hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Det är
också positivt att personalens delaktighet betonas eftersom det ökar möjligheten att
skapa och bevara en hållbar struktur, som i sin tur kan leda till att öka vård- och
omsorgsyrkenas attraktivitet och minska personalomsättningen.
Av förslaget framgår under rubriken Konsekvenser för kommunerna och regionerna att
”De kommuner och regioner som väljer att ansöka kommer att behöva avsätta
administrativa resurser för att inventera intresset hos verksamheter inom sina
verksamhetsområden, såväl privat utförda som egna verksamheter, formulera en
projektansökan och administrera projektet under den tid som det pågår och lämna in
årliga redovisningar. Regionerna och kommunerna kan emellertid genom
statsbidraget få ersättning för projektledarkostnader och övrig administrativ
hantering avseende projektet”. Vård- och omsorgsnämnden vill här understryka att
administrativa resurser krävs redan i samband med förberedelsefasen och att det
genom statsbidraget bör kunna ansöka om ersättning även för den typen av
förarbete.
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