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Förslag till att bilda samordningsförbund för
rehabilitering i Nacka
(2 bilagor)
Ärendet
Förslag om bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Nacka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta

att

inrätta 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 from 2009-07-01

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
En permanent lag (SFS 2003:1210, senast rev SFS 2007:1018) om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet gäller fr o m den 1 januari 2004.
Motivet för denna lag är att ge olika aktörer bättre möjligheter att prioritera
gemensamma insatser. Behovsgruppen är personer med behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och syftet är att dessa personer uppnår
eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Lagstiftningen omfattar fyra parter; försäkringskassa, arbetsförmedling,
kommun och landsting. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom
ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade.
Förbundet ska besluta om mål och inriktning samt finansiering för sitt
ansvarsområde. Samordningsförbundet är en form av offentligrättslig
juridisk person som har egen rättskapacitet. Försäkringskassa/
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Förbundsordning för samordningsförbundet i Nacka
Avsiktsförklaring för finansiell samordning i Nacka avseende rehabilitering
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arbetsförmedling ska bidra med hälften av medlen till den finansiella
samordningen, landstinget med en fjärdedel och den eller de kommuner
som deltar med en fjärdedel. Samordningsförbundet ska ledas av en
förbundsstyrelse med representanter för förbundets medlemmar.
I Stockholms läns landsting finns för närvarande fyra samordningsförbund,
Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Dessa har varit verksamma
sedan 2006 respektive 2007.
I och med att försäkringskassan i första hand ska arbeta tillsammans med
kommunerna med rehabiliteringsåtgärder för gemensamma målgrupper
inom ramen för samordningsförbund, så har intresset ökat från kommuner
att bilda samordningsförbund. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i
juni 2008 att verka för att förbund kan starta i Nacka, Värmdö och
Nynäshamn.
Värmdö Samordningsförbund startar fr o m april 2009. Nynäshamns och
Tyresö kommuner planerar för närvarande att tillsammans med Haninge
kommun, försäkringskassan/arbetsförmedlingen och landstinget att inrätta
ett gemensamt samordningsförbund.
Redan 1993 påbörjades ett samarbete ”Välfärd i Nacka” mellan Nacka
kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns
landsting (SLL) för att stärka livskvaliteten, hälsan och graden av egen
försörjning för kommunens invånare. Samverkan inom ramen för Välfärd i
Nacka har varierat i omfattning och intensitet över åren.
Nacka kommun har ett för länet totalt sett lågt utnyttjande av offentliga
försörjningssystem. Inom vissa kommundelar är dock utnyttjandet mycket
högt och när det gäller vissa typer av stöd utmärker sig Nacka som helhet
med höga tal bl a andelen hushåll som uppbär stöd från socialtjänsten och
långtidssjukskrivna under lång tid.
Under 2007 tillsatte Nacka kommun, Arbetsförmedlingen i Nacka,
Försäkringskassan i Nacka och SLL ett gemensamt projekt för att ta fram
en arbetsmodell för att åstadkomma flera friska företagsamma Nackabor.
Projektets syfte var att hitta arbetssätt som sömlöst mellan huvudmännen
involverar målgrupperna arbetslösa, sjuka, personer med hälsoproblem,
personer med försörjningsproblematik, individer som behöver starta
om eller ställa om sig på arbetsmarknaden samt arbetsgivare och ideella
organisationer. Ett pilotprojekt har i mars 2009 startat i Fisksätra.
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Arbetsmodellen ska formellt realiseras genom ett samordningsförbund
enligt lagen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Insatserna
inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundsordningen följer de rekommendationer och stöd som gemensamt
tagits fram av Sveriges kommuner och landsting.
Samordningsförbundets totala kostnader för 2009 beräknas till 3,0 Mkr,
varav landstingets andel är 0,75 Mkr. Medlen finns reserverade i Budget
2009. Samordningsförbundets finansiering 2010 beslutas i samband att
beslut tas om Budget 2010.
Enligt avsiktsförklaringen ska det på tjänstemannanivå finnas en
ledningsgrupp med representanter från kommun, landsting,
försäkringskassa/arbetsförmedling. Landstinget är representerat av Hälsooch sjukvårdsnämnden förvaltning.
Förvaltningen tillstyrker att ett samordningsförbund för rehabilitering
bildas i Nacka enligt föreliggande förslag.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Medel för samordningsförbundet finns avsatta i Budget 2009. Beslutet
förutsätter att medel för Samordningsförbundet avsätts i kommande års
budgetar.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet föranleder inte någon särskild miljökonsekvensbeskrivning
Konsekvenser för patientsäkerheten
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet föranleder inte någon särskild bedömning av jämställd och jämlik
vård.
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