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Till Socialdepartementet

Svar på remiss av promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv
inom vård och omsorg
Regionstyrelsens arbetsutskott har på delegation av regionstyrelsen, behandlat svar på remiss av
promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg. Sammanträdet har ägt rum idag den 31 mars 2021 varav protokollsutdrag skickas när
protokollet är justerat.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Att godkänna förslag till yttrande.
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Till Arbetsutskottet

Svar på Remiss av promemoria - förordning om
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård
och omsorg
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna förslag till yttrande

Sammanfattning
Region Blekinges uppfattning är att regionen föredrar generella framför riktade statsbidrag.
Riktade statsbidrag skapar en ökad administrativ hantering. Syftet med detta statsbidrag är att
stärka förutsättningarna för personal inom bland annat hälso- och sjukvårdsverksamhet genom
projekt för att pröva förebyggande insatser avseende arbetsmetoder, arbetssätt eller
arbetstidsmodeller. Insatser inom dessa områden ligger i linje med hälso- och sjukvårdens
strategier och planer för ett hållbart arbetsliv, attraktiv arbetsgivare och tryggad
kompetensförsörjning.

Bakgrund
I mars 2021 lämnar Socialdepartementet promemorian ”Förordning om statsbidrag för att främja
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg” S2021/02252 på remiss till bland andra landets
regioner med möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen eller materialet i
promemorian. Förslagen har sin grund i den satsning på ett hållbart arbetsliv för personal i vård
och omsorg som regeringen har beskrivit i budgetpropositionen för 2021, den så kallade
återhämtningsbonusen.

Fördjupad ärendebeskrivning
Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för personal inom bland annat hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Bidraget ska stimulera verksamheter att pröva nya eller vidareutveckla
befintliga insatser för att stärka personalens möjligheter till ett hållbart arbetsliv och därigenom
öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena och minska personalomsättningen för
exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor. Detta genom projekt för att pröva förebyggande
insatser avseende arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller. Förordningen lyfter även
fram vikten av samverkan mellan arbetsmarknadens parter om åtgärder som genomförs inom
ramen för statsbidraget. Socialstyrelsen föreslås bli bidragsmyndighet vilket innebär ansvar för att
utannonsera, pröva, meddela och följa upp bidraget. Förordningen föreslås träda ikraft 1 juni
2021.
Region Blekinges generella uppfattning är att regionen föredrar generella framför riktade
statsbidrag. Regionen värnar det kommunala självstyret där respektive region kan styra satsningar
och utvecklingsprojekt utifrån sina lokala behov. Regionernas behov och prioriterade område

skiljer sig åt. Regeringen vill med riktade statsbidrag uppnå utveckling inom specifika område
viket kan få till följd att andra prioriterade område utan riktade bidrag ges lägre prioritering.
Riktade statsbidrag skapar en ökad administrativ hantering genom, som i detta förslag, ett
ansökningsförfarande samt ett krav på återredovisning.
Hälso- och sjukvården jobbar med sina kompetensförsörjningsplaner och det systematiska
arbetsmiljöarbetet är i fokus i samverkan med fackliga organisationer och medarbetare. I det
omställningsarbete som hälso- och sjukvården befinner sig i är behovet av förändringsledning
och stöd i planering, genomförande och utvärdering av exempelvis arbetsmetoder och
arbetstidsmodeller av stor betydelse för att nå framgång. De aktiviteter som beskrivs ligga inom
ramen för statsbidraget omfattning är i linje med hälso- och sjukvården strategier och planer för
ett hållbart arbetsliv, attraktiv arbetsgivare och tryggad kompetensförsörjning.

Beredning
Remissvaret är framtaget i samråd mellan regionens ekonomidirektör och HR-funktion
(regionstaben och hälso- och sjukvårdsstaben).

