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Rehabiliteringsgarantin i Stockholms län - förslag till
överenskommelser mellan Försäkringskassan i Stockholms län
och Stockholms läns landsting å ena sidan och å den andra sidan
stora arbetsgivare i länet
Ärendet
Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting beslöt i
oktober 2001 att införa en gemensam rehabiliteringsgaranti i länet. Garantin ska
träda i kraft senast i januari 2004 (HSN 2001-10-30). Den ska införas successivt
och omfatta medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering för alla länets invånare
mellan 16 och 64 år som har anställning.
I ett första steg ska garantin gälla rörelseorganen. I ett nästa steg ska garantin
utvidgas även till området psykisk ohälsa.
Garantin ska ge den enskilde rätt till utredning/bedömning av behovet av
rehabilitering inom en viss utsatt tid. Om och när behovet är fastställt ska även
rehabiliteringsinsats erbjudas inom en viss tid.
I uppdraget om rehabiliteringsgarantin ingick att klarlägga hur arbetsgivarna ska
involveras i det gemensamma åtagandet mellan SLL och FK om
rehabiliteringsgarantin. Vidare skulle förslag till avtal/överenskommelse mellan
SLL och FK å den ena sidan och berörda arbetsgivare å den andra sidan
utarbetas.
I arbetet med att utforma överenskommelserna har företrädare för stora
arbetsgivare inom privat, statlig och kommunal sektor samt representanter för FK
och SLL som arbetsgivare deltagit. Sammantaget har ett femtiotal arbetsgivare
varit involverade i verksamheten vilket framgår av bilagda förteckning.
Förslag till beslut

Bilagor:
1 Överenskommelse, utkast A
2 Överenskommelse, utkast B
3 Förteckning över berörda arbetsgivare

2 (2)

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta att - under förutsättning att
Försäkringskassans styrelse ställer sig bakom nedanstående förslag till beslut föreslå landstingsstyrelsen besluta
att

godkänna bilagda förslag till överenskommelse enligt utkast A för
koncerner/motsvarande samt

att

godkänna bilagda förslag till överenskommelse enligt utkast B för alla
arbetsgivare som hittills deltagit i samverkansprojekt med undantag av
koncerner/motsvarande. Se bifogade förteckning (bilaga 3).
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