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Yttrande över remiss av promemoria – förordning om
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg
Kommunal har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande
synpunkter:
Allmänt
Alla medlemmars lika rätt till ett arbete med god arbetsmiljö är ett grundläggande mål för
Kommunal och arbetsmiljöfrågorna är därför viktiga och prioriterade i förbundet.
Medlemmarna i Kommunal inom vård och omsorg arbetar i verksamheter där bemanningen
ofta är för låg, alltför många är outbildade och en stor andel är tidsbegränsat anställda.
Schemana innehåller inte sällan långa arbetspass, minutstyrda upplägg, täta helgtjänstgöringar
och/eller delade arbetspass. Konsekvensen är att medlemmarna i Kommunal i alltför stor
utsträckning drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som ofta leder till lång sjukfrånvaro och onödigt
lidande.
Kommunal delar därför regeringens bild av att arbetssituationen för de anställda inom vård och
omsorg måste bli bättre och förbundet välkomnar alla satsningar som uppmärksammar och
söker råda bot på dagens bristfälliga arbetsmiljö.
Kommunal vill understryka att det huvudsakliga problemet när det kommer till arbetsmiljön
inom vård och omsorg är underbemanning, något som förvärras av utbrett ofrivilligt
deltidsarbete. En välkommen men liten satsning på utvecklingsinsatser kommer inte råda bot
på de strukturella problem som ligger till grund för den bristfälliga arbetsmiljön inom vård och
omsorg.
Om förslagets utformning
Möjligheten att enligt statsbidragets beskrivning pröva metodmässiga utvecklingsprojekt
avseende arbetssätt och arbetstidsmodeller kan ha en positiv effekt på arbetsmiljön. Redan i dag
finns emellertid mycket kunskap om vilka arbetssätt och arbetstidsmodeller som är bra och
dåliga, inte minst hos de anställda. Ett problem är att dåliga lösningar ofta är billigare på kort
sikt. På längre sikt innebär de däremot stora och onödiga kostnader för såväl verksamheten och
dess anställda som för samhället i stort.

En förutsättning för att den föreslagna typen av projekt ska vara lyckosamma är att den berörda
personalen på ett tydligt sätt involveras i utformning och uppföljning av insatsen. Kommunal
menar därför att statsbidraget bör villkoras mot att ansökan tydligt redogör för hur insatsen
svarar mot den berörda personalens önskemål och behov, samt hur personalen ska involveras i
den föreslagna insatsens genomförande och utvärdering.
Avslutningsvis anser Kommunal att det är rimligt att Socialstyrelsen blir den myndighet som
ansvarar för att utannonsera, pröva, meddela och följa upp bidraget. Det behöver emellertid
framgå hur en mer omfattande ansökan ska bedömas. En ansökan från huvudman kan innehålla
flera projekt fördelade på olika verksamheter. Enligt promemorian verkar ansökan till
Socialstyrelsen behandlas som en helhet. Kommunal önskar klarhet i om det innebär att en
ansökan innehållande flera projekt alltid måste avslås eller beviljas i sin helhet.
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