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Remiss av promemoria - förordning om statsbidrag för
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Beslut
Äldreomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till remissvar.
Sammanfattning
Socialdepartementets enhet för socialtjänst och funktionshinderpolitik har
upprättat ett PM om en förordning om stadsbidrag för att främja ett hållbart
arbetsliv. Bidraget möjliggör för regionerna och kommunerna att finansiera
projekt som syftar till att utprova nya eller vidareutveckla befintliga
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive arbetstidsförkortning. Insatserna bör vara anpassade till de behov som är
identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska komma såväl privata som
offentliga verksamheter till del. Socialstyrelsen ska ansvara för att pröva och
prioritera bland ansökningarna.
Kristinehamns kommun är positiv till satsningar men tveksamma till
hållbarheten då det är tidsbegränsat. Ansökan och redovisning bör inte vara för
omfattande då det kan leda till bortprioritering av annan verksamhet.
Det framgår inte av förslaget vilken tidsperiod som avses, vilken budget som
kommer avsättas att söka ur och inte heller hur långa projekten kan få vara.
Det skapa en otydlighet som också gör det svårt att bedöma om denna
förordning kommer vara till gagn för kommuner och regioner.
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Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och
funktionshinderspolitik Anders Molt
anders.molt@regeringskansliet.se

Remissvar avseende förordning om stadsbidrag för att främja
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Kristinehamns kommuns synpunkter på förslaget om förordning
Det är naturligtvis alltid positivt med satsningar som har som inriktning att främja ett
hållbart arbetsliv för personal inom omsorg om äldre. Dock tenderar alla typer av riktade
bidrag att på sikt inte skapa den hållbarhet som avses. Projekten har en tendens att avslutas
när riktade medel upphör och kommunerna måste prioritera om i verksamheten. Det finns
sällan det utrymme som behövs för den typen av ekonomisk omprioritering.
Ansökansförfarande och återredovisningsarbetet kan dessutom leda till så pass mycket
merarbete att den ordinarie verksamheten får prioritera bort annat även om det går att
söka medel för att administrera och projektleda aktiviteten. Det kräver då ett ganska
omfattande projekt om projektledning ska ingå vilket inte är troligt i den lilla kommunen.
Det framgår inte av förslaget vilken tidsperiod som avses, vilken budget som kommer
avsättas att söka ur och inte heller hur långa projekten kan få vara. Det skapa en otydlighet
som också gör det svårt att bedöma om denna förordning kommer vara till gagn för
kommuner och regioner.
Slutligen kan det uppfattas som en begränsande avgränsning när det som nämns i
förordningen som projekt kommuner och regioner kan söka till är arbetsmetoder,
arbetssätt och arbetstidsmodeller. Kanske det kommer klargöras i de instruktioner som
Socialstyrelsen får i uppdrag att upprätta.

Eva Lotta Lindskog
Socialchef
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Tjänsteskrivelse remissvar om förordning om stadsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Förslag till beslut
Äldreomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till remissvar
Sammanfattning
Socialdepartementets enhet för socialtjänst och funktionshinderpolitik har upprättat ett
PM om en förordning om stadsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv.
Bidraget möjliggör för regionerna och kommunerna att finansiera projekt som syftar till att
utprova nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller
arbetstidsmodeller, inklusive arbets-tidsförkortning. Insatserna bör vara anpassade till de
behov som är identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska komma såväl privata som
offentliga verksamheter till del. Socialstyrelsen ska ansvara för att pröva och prioritera
bland ansökningarna.
Kristinehamns kommun är positiv till satsningar men tveksamma till hållbarheten då det är
tidsbegränsat. Ansökan och redovisning bör inte vara för omfattande då det kan leda till
bortprioritering av annan verksamhet.
Det framgår inte av förslaget vilken tidsperiod som avses, vilken budget som kommer
avsättas att söka ur och inte heller hur långa projekten kan få vara. Det skapa en otydlighet
som också gör det svårt att bedöma om denna förordning kommer vara till gagn för
kommuner och regioner.
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