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Yttrande över remiss om förordning om 
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag 

 
 
 

Ärendet 
Socialdepartementet har remitterat en promemoria till förordning om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg till Uppsala kommun för 
yttrande senast 31 mars 2021. 
 
I promemorian föreslås att ett statsbidrag införs i syfte att förbättra arbetssituationen 
för anställda inom vård och äldreomsorg. Tanken är att bidraget ska möjliggöra för 
regioner och kommuner att finansiera projekt som syftar till att utprova nya eller 
vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive 
arbetstidsförkortning. Insatserna bör enligt promemorian vara anpassade till de behov 
som är identifierade för en viss arbetsplats. Bidraget ska komma såväl privata som 
offentliga verksamheter till del.   

Enligt förslaget tilldelas Socialstyrelsen uppdraget att pröva ansökan samt prioritera 
mellan ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla 
syftet med bidraget. Bidrag ska beviljas i mån av tillgängliga medel. Sökande part är 
enligt förslaget en region eller en kommun och ansökan sker under uppställda villkor. 
Sökande part är skyldiga att redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts och 
sökande part kan bli återbetalningsskyldig om bidrag helt eller delvis inte har använts 
för de ändamål som det lämnats för. Förslagen i promemorian har sin grund i den 
satsning på ett hållbart arbetsliv för personal i vård och omsorg som regeringen har 
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beskrivit i budgetpropositionen för 2021, nämligen återhämtningsbonusen.  Den nya 
förordningen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.   

 
Föredragning 

Uppsala kommun är i grunden positiv till förslaget, det vill säga vikten av att främja ett 
hållbart arbetsliv för personal inom vård -och omsorg.  Kommunen anser dock att det 
nu föreslagna statsbidragets tidsbegränsning till 2 år är för kort tid för att vidtagna 
åtgärder ska få ett långvarigt genomslag. Uppsala kommun vill därför uppmärksamma 
regeringen på behovet av ekonomiskt stöd i arbetet för ett hållbart arbetsliv som även 
håller över tid.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för systemledning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 

Beslutsunderlag 

Bilagor. 

1. Remiss om förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg 

2. Yttrande över remiss om förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg 
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Yttrande över remiss om förordning om 
statsbidrag för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg  
 
Uppsala kommun är i grunden positiv till förslaget, det vill säga vikten av att främja ett 
hållbart arbetsliv för personal inom vård -och omsorg. Inte minst den pågående 
pandemin har inneburit påfrestningar på personalen på bland annat våra vård -och 
omsorgsboenden och inom hemtjänsten. Flera av statens nuvarande satsningar på 
äldreomsorgen är fleråriga vilket kommunen ser som en förutsättning för att 
satsningar ska få genomslag.  

Det nu föreslagna statsbidraget inom ramen för den återhämtningsbonus som 
budgeterats för 2021 är tidsbegränsad till två år vilket kommunen anser är allt för kort 
tid för att vidtagna åtgärder ska få ett långsiktigt genomslag. Kommunen ser också en 
risk att riktade och tidsbegränsade statsbidrag leder till att kommunerna startar upp 
och implementerar kostnadsdrivande projekt som blir en nettokostnad när 
statsbidragen upphör, alternativt tvekar inför att använda dem p.ga risk för framtida 
kostnader. Uppsala kommun vill därför uppmärksamma regeringen på behovet av 
ekonomiskt stöd i arbetet för ett hållbart arbetsliv som även håller över tid.  

 

Eva Christiernin  Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande   Sekreterare 
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Äldrenämnden Socialdepartementet 
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 

Yttrande 
 
Handläggare:  
Jesper Kyrk 
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