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Svar på remiss gällande ”Förordning om statsbidrag för
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg”
Sammanfattning
Socialdepartementet har skickat promemorian ”Förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg” på remiss.
Promemorian föreslår att inrätta ett nytt statsbidrag för att förbättra
arbetssituationen för anställda inom vård och omsorg. Statsbidraget ska stimulera
projekt som anser att pröva nya eller utveckla befintliga arbetssätt, arbetsmetoder
och arbetstidsmodeller. Kommunerna ska ha möjlighet att ansöka om 195 miljoner
kr för 2021 och 650 miljoner kr för 2022 och framåt.
För att kunna ansöka om statsbidraget krävs det att bland annat syfte, målgrupp,
tidsplan och tillvägagångssätt beskrivs samt en beskrivning om hur projektet
förväntas bidra till ett mer hållbart arbetsliv.
Kommunerna får som ansvar att sammanhålla samt skicka in idéer och projekt som
privata aktörer vill bedriva.
Verkställande av förordningen föreslås Socialstyrelsen.

Synpunkter på promemorian
Socialnämnden i Nässjö har valt att yttra sig över promemorian ”Förordning om
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg”.
Syftet med promemorian är att inrätta ett statsbidrag för att förbättra
arbetssituationen för anställda inom vård och omsorg. Både kommunal verksamhet
och regioner ska ha möjlighet att ansöka om statsbidraget. Privata aktörer inom
kommunal omsorg har möjlighet att ta del av medel, men detta görs genom en
samlad ansökan från kommunen.
Målsättningen är att statsbidraget ska finansiera projekt för att pröva nya eller
vidareutveckla befintliga arbetssätt, arbetsmetoder, arbetstidsmodeller inklusive
förkortad arbetstid.
Socialnämnden i Nässjö kommun ställer sig bakom promemorians syfte. En
förordning om att införa ett statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom
vård och omsorg bör inrättas.
Promemorian lyfter att statsbidraget ska finansiera projekt för att utveckla eller
pröva nya arbetssätt. Det framkommer också att inför en ansökan ska en
Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Telefax

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Kyrkogatan 4

0380-51 80 00

0380-156 59

5886-9868

212 000-0548

socialforvaltningen@nassjo.se

2021-03-19

omfattande projektplan redovisas för Socialstyrelsen, även projektplaner för privata
utförare förväntas att redovisas. Detta kräver att kommunen samordnar med alla
parter inför en eventuell ansökan samt även utbetalning vid en eventuell
rekvirering. Socialnämnden i Nässjö vill framföra att detta kräver en administrativ
insats av kommunen, vilket kan vara belastande. Detta innebär inte enbart en
ekonomisk kostnad, utan omkostnader som kan vara mer svårberäknade utifrån
arbetsbelastning etc.
Likaså kan det vara så att en privat aktör önskar att skicka in en idé och få den
finansierad men att kommunen inte har någon avsikt att ansöka läggs en
administrativ belastning för kommunen för projekt som inte kommunen ansvarar
för.
Socialnämnden vill även framföra att det kan minska benägenheten att ansöka om
statsbidraget om kommunen förväntas göra ett omfattande förberedande arbete.
Givetvis ska ett projekt sammanställas och presenteras, men kräva det omfattande
underlaget som förordningen ställer krav på kan vara vansklig och minska
ansökningsbenägenheten. Att göra ett omfattande bakgrundsarbete för att sedan få
ett avslag på grund av att ansökan inte anses vara bra nog eller för att medel har
tagit slut är en risk för en kommun.
Avslutningsvis vill Socialnämnden markera att det är av vikt att arbetlivet för
personal inom vård och omsorg är bra och hållbart. För att lyckas med
omsorgsuppdraget kräver ett högt engagemang från medarbetare och chefer, vilket
detta statsbidrag kan vara en bidragande faktor till att arbetsmiljö och
arbetsförhållanden förbättras och blir långsiktigt hållbara.

Socialnämnden, Nässjö kommun
Nässjö den 31 mars 2021

Ann-Chatrin Gunnar
Socialnämndens ordförande
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