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Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd och Fremia är
glada att kunna lämna detta gemensamma remissvar, då våra
verksamheter har flera gemensamma nämnare och medlemmar.
Fremia företräder 5 600 medlemsorganisationer som gemensamt
har cirka 150 000 anställda. Medlemmarna är i huvudsak
organisationer inom idéburen välfärd,
civilsamhällesorganisationer samt kooperativa och
värderingsstyrda företag.
Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd har ca 100
medlemmar som alla bedriver välfärd utan vinstsyfte. Några av
våra största medlemmar som bedriver äldreomsorg är Ersta
diakoni, Bräcke diakoni, och Stiftelsen Stora Sköndal. Därtill har vi
många mindre medlemmar inom fältet som länge erbjudit
medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad vård
och individuell omsorg utan vinstsyfte.
Fremia och Famna tillstyrker förslaget till satsning på ett hållbart
arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt
socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Vi
tillstyrker inte minst att såväl offentliga som privata verksamheter
ska få ta del av bidraget för att bidra till en god arbetsmiljö.
Fremia och Famna har dock invändningar mot hur satsningen
föreslås organiseras, vilka redovisas nedan.
4.3 Bidragsmottagare

Enligt PM om förordningen om statsbidrag för att främja ett
hållbart arbetsliv föreslås att statsbidrag ska få lämnas till
kommuner och regioner för kostnader för projekt som innebär att
verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller.

Fremia och Famna avstyrker förslaget som beskrivs i 4.3 att kommunerna och
regionerna ska ansöka om medel för olika projekt. Enligt förslag i 4.3 har privata
utförare som har avtal med en region eller en kommun för att bedriva hälso- och
sjukvård eller äldreomsorg möjlighet att få del av statsbidraget för att genomföra
projekt som främjar ett hållbart arbetsliv. Det är dock kommunen eller regionen som
administrerar och blir huvudman för samtliga projekt som beviljas statsbidrag. Det
beskrivs vidare att det blir en uppgift för kommunerna och regionerna att informera
privata utförare om möjligheten att bidra med projektidéer och medverka i
projekten.
Våra medlemmars erfarenheter är att ett sådant förfaringssätt inte är rättssäkert.
Fremias och Famnas medlemmar har mycket skiftande erfarenheter av kommuners
benägenhet att tillgängliggöra eller dölja statsbidrag som är ämnade även för privata
aktörer. Med promemorians förslag föreligger en risk att kommuner och regioner
inte ges incitament till att ansöka om statsbidrag för privata verksamheters räkning,
om dessa ska jämställas med den verksamhet som bedrivs i egen regi. Med detta
förfarande kan det även uppstå intressekonflikter i bedömningen av vilka projekt
som statsbidrag ska sökas för och hur prioriteringen och avvägning sker mellan att
ansöka om bidrag för privat driven verksamhet eller den som bedrivs i egen regi. Av
den anledningen anser vi att Socialstyrelsen ska vara den myndighet som
administrerar statsbidraget.
Fremia och Famna vill även betona att det finns många verksamheter som bedrivs
inom den idéburna sektorn och önskar att dessa i liknande PM och utredningar lyfts
fram som ett komplement till offentlig och privat sektor. För definition av idéburen
hänvisar vi till SOU 2019:56 Idéburen välfärd.
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