1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektören

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-04-11

Landstingsstyrelsen

Yttrande över departementspromemorian ”Flexiblare
samordning av rehabiliteringsinsatser”
Ärendet
Stockholms läns landsting (SLL) har fått möjlighet att lämna remissvar på
förslag till ändringar av lagen (2003:1210) om finansiell samordning.
Förlagen presenteras i promemorian ”Flexiblare finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser” från Socialdepartementet och rör förbundsmedlemmarnas ekonomiska bidrag till finansieringen samt ett förtydligande om att
förebyggande insatser kan vidtas inom ramen för den finansiella
samordningen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som svar på remissen överlämna landstingsdirekörens tjänsteutlåtande
Bakgrund
Inom Stockholms län finns för närvarande fyra samordningsförbund i
Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Förbunden inrättades år
2006 och 2007. Landstingets budget till förbunden varierar i storlek och
förbunden arbetar även olika. Däremot är målgrupper homogena och ligger
helt i linje med lagstiftarens syfte med finansiell samordning.
Planering och diskussion om samordningsförbund pågår i bl a Nynäshamn,
Värmdö, Nacka och Lidingö.
För närvarande pågår en översyn av landstingets deltagande i
samordningsförbunden. Syftet är att få underlag för en strategi och
principer för beslut om samordningsförbund inför bl a Budget 2009.
Översynen kommer preliminärt att behandlas i hälso- och
sjukvårdsnämnden den 22 maj.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på att förbundsmedlemmarnas andelar i
finansieringen av den finansiella samordningen kan bestämmas mera fritt.
I och med att Stockholms läns landsting består av 25 kommuner inkl
Bilaga
Sammanfattning av departementspromemorian ”Flexiblare finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser”
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Stockholms stad som i sin tur har 14 stadsdelar så underlättar det för
landstinget att kunna gå in i samordningsförbund om kraven på
finansiering från SLL är mer flexibel. Målgruppens storlek och behoven
varierar också mellan kommuner och stadsdelar. En mer flexibel
finansiering gör det lättare att anpassa insatta medel i samordningsförbunden efter behov och hänsyn kan även tas till andra insatser inom
rehabiliteringsområdet. Motiven för landstinget att gå med i en finansiell
samordning är också mindre tydlig än för försäkringskassan och
kommunerna som ofta mer påtagligt kan se en effekt på sjukpenning och
försörjningsstöd.
Förvaltningen 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 innebär en vinst både för individen och
för samtliga parter i samordningsförbunden.
Förvaltningen anser att det är viktigt att samordningsförbunden får stöd
och stimuleras till gemensam utveckling av evidensbaserade metoder för
samordnad rehabilitering. Det är även viktigt att parallellt ta fram
gemensamma indikatorer för att följa upp effekterna av
samordningsförbundens insatser.
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