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§ 63    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan. 
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§ 64  Ärendenummer RS 2021/245 

Yttrande över promemorian Förordning om statsbidrag 
för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 
omsorg 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på 
promemorian Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig över promemorian förslag 
till förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård 
och omsorg från Socialdepartementet. 
Förslaget innebär att ett statsbidrag införs med syftet att förbättra 
arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Bidraget ska 
möjliggöra för regioner och kommuner att finansiera projekt för att utprova 
nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller 
arbetstidsmodeller. Bidraget fördelas genom ansökningar till Socialstyrelsen, 
som prövar och prioriterar dessa utifrån hur de bedöms uppfylla syftet med 
bidraget samt tillgången på medel. Användningen av medlen ska 
återredovisas, med möjlighet att mottagaren kan bli återbetalningsskyldig. 
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021. 
Förslag till yttrande redovisas i bilaga. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2021 
2. Yttrande till Socialdepartementet 
3. Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård 

och omsorg 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab HR, Socialdepartementet 
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