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Yttrande över departementspromemorian Flexiblare finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser
Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

avge yttrande enligt landstingsdirektörens yttrande med
följande tillägg

Stockholms läns landsting ser positivt på utvidgningen och förtydligandet av
målgruppen till att även omfatta förebyggande insatser. Att tidigt identifiera
individer som riskerar långtidssjukskrivning och arbetslöshet och sätta in
förebyggande insatser och rehabilitering innebär en vinst både för individen
och för de parter som gått in i samarbete för att finansiera åtgärder
gemensamt.
Internationell och nationell forskning vid till exempel Statens
Lantbruksuniversitet vid Alnarp, visar hur effektivt ”grön rehabilitering” är,
där 80 procent av en grupp personer som varit sjukskrivna i sex år för
utmattningssyndrom kom tillbaka i arbete efter åtta veckors arbete i en
rehabiliteringsträdgård där personal från olika yrkeskategorier samarbetar.
Den ”rehabiliteringskedja” som föreslås på nationell nivå med
Försäkringskassans hantering av sjukskrivna gör redan svaga
socialbidragsberoende. Om hårdare regler ska införas måste också ansvaret
för en rehabiliteringsutredning pekas ut, helst lagregleras och individuell
rehabilitering erbjudas. Det är en förutsättning för införandet av de nya
reglerna.
Sveriges kommuner och landsting redovisar i en ny rapport att antalet
socialbidragsberoende beräknas öka med 12 procent – vilket motsvarar en
kostnad på en halv miljard kronor. Försäkringskassan har haft en stramare
regeltillämpning under flera år. Människor har blivit utförsäkrade till
ingenting. Antalet rehabiliteringsutredningar har minskat drastiskt. Det finns
idag en stor andel långtidsberoende bidragstagare som behöver
samordnade insatser från alla fyra myndigheterna (arbetsförmedling,
landsting, försäkringskassa och kommun). Flexiblare finansiell samordning
kan ge dessa en chans att få rehabilitering. Landstinget vill i detta
sammanhang påpeka arbetsgivarens delansvar för långtidssjukskrivnas
möjlighet till tillbakagång i arbete.
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Inom trygghetssystemen kommer i år flera omfattande förändringar att ske i
regler som bland annat rör rätten till sjukskrivning och rehabilitering.
Förändringarna kommer att innebära ökade kostnaderna för det ekonomiska
biståndet. Även i ljuset av detta är det bra att finansieringen av finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser kan bestämmas med flexibelt.

