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Landstingsstyrelsen

Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Nacka

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att ett samordningsförbund i Nacka för rehabilitering bildas.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att inrätta ett samordningsförbund för rehabilitering i Nacka
att fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Nacka
att ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet
att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen
att samordningsförbundet startar sin verksamhet från och med den 1 juli 2009.
Vi ställer oss positiva till att ett nytt samordningsförbund inrättas i Nacka kommun.
Målgruppen för samordningsförbundens arbete är personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Bilagor
1 Förslag till förbundsordning
2 Avsiktsförklaring
3 Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
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Ett bra samarbete mellan huvudmännen, landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen, är nödvändigt för att kunna hjälpa de mest utsatta människorna till ett värdigt liv och till att få ett arbete. Genom samarbete kan även ny
kunskap genereras som i en förlängning kan användas även för förebyggande arbete.
Inom vissa delar av Nacka kommun är nyttjandet av socialförsäkringssystemet
mycket högt och när det gäller vissa typer av stöd utmärker sig Nacka kommun i
stort med höga tal. Det gäller bland annat andelen hushåll som får försörjningsstöd
och personer som är långtidssjukskrivna.
Den arbetsmodell som samordningsförbundet i Nacka ska använda syftar både till att
hjälpa de personer som söker en väg till sysselsättning och att ge stöd till och uppmuntra arbetsgivare att ta steget till att anställa.

Catharina Elmsäter-Svärd

Filippa Reinfeldt

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 28 april 2009, enligt förvaltningens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta ett samordningsförbund för rehabilitering i Nacka, att fastställa föreslagen förbundsordning
för samordningsförbundet i Nacka, att ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet, att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen, att samordningsförbundet startar sin verksamhet från och med den 1 juli 2009.
MP-ledamoten lät anteckna följande särskilda uttalande.
”Om jag hade haft yrkanderätt skulle jag föreslagit hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta att inrätta samordningsförbund för rehabilitering i Nacka och i övrigt bifalla
förslagen till beslut enligt tjänsteutlåtandet, att förvaltningen ges i uppdrag att i god
tid inför höstens budgetarbete återkomma med beräkningar av vilket resursbehov
som krävs för att vidareutveckla verksamheten inom samordningsförbundet.
Det är bra att majoriteten nu är beredd att gå vidare med frågan om samordningsförbund. Miljöpartiet har en beredskap att i höstens budgetarbete inför 2010 tillskjuta
ytterligare medel som kommer att behövas för att landstinget ska kunna delta i fler
samordningsförbund och även ha en beredskap att utöka sitt åtagande i existerande
samordningsförbund.”
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 17 mars 2009 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 augusti 2009.

