
Datum 2021 03 31 Er referens 
diarienummer  S2021/02252 
Vår referens 

 AB 

  
  

 

Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 

 

Remissvar PM förordning om statsbidrag för att 

främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata vård- och 
omsorgsgivare, vill härmed avlämna följande remissvar på promemorian.  

Om förslaget 

Ett nytt statsbidrag införs för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv inom 
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.  Statsbidraget ska finansiera projekt som innebär 
att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt 
eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Insatserna ska rikta sig till 
de verksamheter där behoven är störst, till exempel arbetsplatser med höga 
sjukskrivningstal. Socialstyrelsen prövar ansökan och får prioritera mellan ansökningar 
och ge företräde till de projekt som bäst uppfyller syftet med bidraget.  

Vårdföretagarnas synpunkter 

Vårdföretagarna välkomnar satsningen på ett hållbart arbetsliv. Att utveckla 
arbetsmiljön inom vård och omsorg är ett viktigt led i att säkra både 
kompetensförsörjning och god kvalitet i verksamheterna. Vi vill dock framhålla att det 
utöver hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan finnas behov av att utveckla 
arbetsmiljöarbetet även inom annan omsorg, såsom individ- och familjeomsorg samt 
LSS-insatser. Exempelvis finns inom individ- och familjeomsorg nya utmaningar som 
bottnar i ett alltmer komplext uppdrag gällande ungdomar från socialt utsatta områden 
med ett ökande våldskapital.  

I promemorian står att ansökan till Socialstyrelsen ska inkludera privata utförares 
projekt samt att det blir upp till regionen eller kommunen att informera privata utförare. 
Vårdföretagarna önskar att det ska finnas ett tydligt krav i förordningen om att 
huvudmännen ska informera privata utförare om satsningen i god tid för att säkerställa 
att alla utförare och medarbetare får en god chans att ta del av medlen. Förordningen 
bör också tydliggöra skyldigheten för huvudmännen att omfatta privata utförares 
ansökningar även om huvudmannen inte söker medel för vård och omsorg i egen regi. 
Vårdföretagarnas erfarenhet är att de privata aktörerna kan gå miste om möjligheten att 
söka statsbidrag om inte dessa krav är tydliga. I den redovisning som Socialstyrelsen gör 
av hur statsbidraget använts bör också framgå i vilken mån privata aktörer fått ta del av 
medlen.  

Satsningen syftar bland annat till att sprida goda arbetssätt för att på så sätt lyfta 
arbetsmiljön inom vård och omsorg som helhet. Av promemorian framgår samtidigt att 
insatserna bör rikta sig till de verksamheter där behoven är störst, till exempel 
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arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.  Flera av Vårdföretagarnas medlemmar jobbar 
framgångsrikt med arbetsmiljö och har en låg sjukfrånvaro. Det är olyckligt om 
verksamheter ska uteslutas från att söka stödet på grund av att de har en låg 
sjukfrånvaro. Det innebär att redan framgångsrika arbetssätt inte kan utvecklas och 
spridas. Vårdföretagarna anser att goda projekt på alla arbetsplatser bör stödjas. 

Såsom förslaget utformats i promemorian ska privata utförare ges möjlighet att 
presentera förslag till projekt som kommunen eller regionen kan ansöka om bidrag för. 
Huvudmännen ges på så sätt befogenhet att göra en första bedömning av om projektet 
ska kvalificera för medel. Vårdföretagarna anser att prövningen enbart bör göras av 
Socialstyrelsen. Detta för att alla projektet ska bedömas på ett enhetligt och rättssäkert 
sätt. 

Vårdföretagarna förordar också en modell där privata aktörer kan söka statsbidrag och 
stimulansmedel direkt från Socialstyrelsen. Detta då ansökningar via kommunerna 
medför ett betydande merarbete för privata aktörer som finns etablerade i många 
kommuner. Kommuner har olika sätt att tolka direktiv gällande stimulansmedel och 
olika sätt att hantera ansökningar på, till exempel gällande hur underlag för ansökan och 
redovisning ska utformas. Om en privat utförare till exempel vill pröva ett projekt i alla 
sina verksamheter och dessa finns i många olika kommuner, beror det av hur ansökan 
behandlas i de olika berörda kommunerna, vilket är en svaghet. Om det finns farhågor 
att möjligheten att ansöka medel direkt från Socialstyrelsen skulle skapa ett alltför stort 
merarbete, skulle möjligheten kunna begränsas till privata utförare som finns i fler än ett 
visst antal kommuner.  

 

Antje Dedering 
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