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Socialdepartementet

Remissyttrande avseende förordning av statsbidrag
för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg
Region Uppsalas ställningstagande
Region Uppsala instämmer inte i förslaget.
Region Uppsala är av uppfattningen att mängden specialdestinerade statsbidrag
generellt sett bör vara få, lätta att administrera och inte riskera att verksamheter
byggs upp som inte kan finansieras på lång sikt. Föreliggande förslag är behäftat
med ett flertal problem och Region Uppsala avråder därför från att det genomförs.
Nedan listas de främsta av dessa problem.

Omständlig process
Region Uppsala befarar att förslaget till process kommer innebära att administration
och projektledning av att bereda projekt, ansöka, redovisa och följa upp dem blir för
omfattande, och även mycket arbete för Socialstyrelsen i nästa led. Region Uppsala
saknar prioriteringsgrunder mer än att det ska vara projekt med vissa inriktningar.
Region Uppsala ser en risk att det blir en godtycklig prioritering från Socialstyrelsen.

Ekonomiska kostnader
En kommun eller region som ansöker om projektbidrag ska även ha en plan för hur
projekt som lyckats väl ska kunna övergå i ordinarie verksamhet när
projektfinansieringen upphör. Det kan innebära att kommunen eller regionen
behöver avsätta egna personella och ekonomiska resurser för tiden efter att
projektet avslutats. Region Uppsala bedömer att det kan komma att innebära en
permanent kostnadsökning som behöver planeras för långt i förväg.

Risk att ordinarie arbetsmiljöarbete blir lidande
Region Uppsala ser en risk att ordinarie arbete med arbetsmiljöförbättringar
gällande rehabilitering, förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet trängs
undan för att handha administrationen till statsbidraget.
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Arbetsmiljöarbete utifrån evidens och beprövad
erfarenhet
I promemorian framgår att ansökningarna ska skickas till och prövas av
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.
Arbetsmiljöarbete ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet vilken andra
myndigheter har kunskapen i.

Regeringens arbetsmiljöstrategi
Region Uppsala anser att det skulle vara mer logiskt att
Arbetsmarknadsdepartementet skulle pröva ansökningarna i och med att de just
släppt Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 ”En god arbetsmiljö för
framtiden”. Den har fyra mål varav två av målen är just ett hållbart arbetsliv och ett
hälsosamt arbetsliv. Det skulle vara att föredra att Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet samarbetade i frågan, samt att regioner och
kommuner ska stärka sitt arbete utifrån regeringens arbetsmiljöstrategi.
För Region Uppsala

Stefan Olsson
Ordförande, utskottet för personal,
kompetensförsörjning och utbildning

Maria Rosén
HR-direktör
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