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Remissyttrande
Datum 2021-03-18
Ert diarienummer S2021/02252

Socialstyrelsen

Västra Götalandsregionens remissvar av promemoria förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv
inom vård och omsorg
Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på
rubricerad remiss. VGR är positiv till statsbidrag för att förbättra arbetsmiljön i
vården, men har följande synpunkter att framföra.

•
•
•
•

Inga fler projekt med omfattande administration
Tydliga kriterier behöver utformas för statsbidraget
VGR föreslår att arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortning stryks i
förslaget för statsbidraget
Regionens samordningsuppdrag för privata arbetsgivare kräver särskild
administration.

Inga fler projekt med omfattande administration
VGR anser att ett statsbidrag gör bättre nytta genom att förstärka det redan pågående
systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet (SHAM). Istället för att starta upp
parallellt projekt som riskerar att störa och skapa en undanträngning av pågående
arbetet med SHAM. Kraven på innehåll i projektansökan uppfattas vara rätt
omfattande och kommer kräva mycket arbetstid för att få ihop. Därmed skulle också
upplägget leda till en administration som tar resurser samt skapa hinder för reella
åtgärder i verksamheten.
VGR föreslår att statsbidraget istället utformas att förstärka det redan befintliga
SHAM. Samt att statsbidraget ”öronmärks” för arbetsmiljöarbete och läggs in i det
generella statsbidragssystemet.

Tydliga kriterier behöver utformas för statsbidraget
Varje insats behöver utformas utifrån den kontext som den är avsedd för. En
metod passar inte alla verksamheter. Detta kräver kompetens vid bedömning och
utformningen av insatser i verksamheterna. För att säkra upp att kvalitativa
insatser/ metoder och verktyg används krävs tydliga spelregler/kriterier för hur
och vad statsbidraget kan användas till. Kvalitetskrav för externa aktörer som
anlitas i arbetet kan behövas för att säkerställa att metoder och verktyg som
används i utvecklingsarbetet har effekt på arbetsmiljön. Detta kan exempelvis
vara genom krav på medlemskap i branschorganisation svensk företagshälsovård
eller andra certifierade organisationer.
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Välfärdens parter driver redan sedan flera år tillbaka en gemensam förening
Suntarbetsliv för att utveckla verktyg och stödmaterial för arbetsmiljöarbetet.
Samtliga dessa stöd är utformade med partssamverkan samt vetenskap som grund.

VGR föreslår att arbetstidsmodeller och
arbetstidsförkortning stryks i förslaget för statsbidraget
Det är av stort värde att nå målet med heltid som norm och att arbetet utformas
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv så att arbetet kan vara långsiktigt hållbart
över tid. Fler av välfärdens medarbetare behöver framöver arbeta längre inom
yrkeslivet av flera perspektiv. VGR har redan sedan många år tillbaka utformat
olika former av arbetstidsmodeller samt att det redan finns centrala och lokala
avtal med arbetstidsförkortning. Förslaget enligt promemorian med ytterligare
arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortning är otidsenligt och bedöms inte ge de
effekter som verksamheterna behöver idag. VGR föreslår att arbetstidsmodeller
och arbetstidsförkortning stryks i förslaget för statsbidraget.

Regionens samordningsuppdrag för privata utförare kräver
särskild administration
I promemorian föreslås att kommuner och regioner ska ha ett
samordningsuppdrag och ta mot och fördela statsbidraget även till privata
utförare. Förutsättningarna för att hantera processen med privata vårdgivare
kräver någon form av avtalstecknande mellan regionen och de privata utförarna.
Som till exempel vid hantering av utbetalning, uppföljning samt eventuell
återbetalning av statsbidraget.
För att hanteringen av statsbidrag ska ske på ett ansvarsfullt sätt anser VGR att det
krävs en särskild administration för regionen för att kunna samordna privata
utförares projektansökningar för stadsbidraget enligt föreslagen modell i
promemorian. Vid ett sådant upplägg bör regionen få kostnadstäckning för en
sådan administration. Kostnad på helårsbasis beräknas till ca 5 miljoner kr.
VGR anser att risken med förslaget är att det byggs upp dubbeladministration där
både Socialstyrelsen och regionen behöver administrera och hantera
utbetalningar, uppföljningar samt eventuella återbetalningar av statsbidraget
liksom projektansökningar i flera led.
VGR förordar att administrationen av ansökningsförfarande och
projektansökningar hanteras av Socialstyrelsen för att säkra en likvärdig
bedömning i landet. Där igenom tas delar av dubbeladministration för
statsbidraget bort.
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