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Landstingsstyrelsen

Fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) i Haninge kommun
Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg
ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att försöksverksamheten med finansiell samordning
(SOCSAM) som pågår i Haninge sedan 1998 fortsätter under åren 2004 och 2005 och att
samarbetet mellan parterna senast vid utgången av år 2005 skall utgå från förutsättningarna
i den föreslagna nya lagstiftningen om samverkan på rehabiliteringsområdet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att den politiska och finansiella samverkan enligt Socsam-lagstiftningen skall fortsätta i
Haninge dock längst t o m den 31 december 2005
att uttala att Stockholms läns landsting är berett att medverka till att samverkan i Haninge när förutsättningar härför föreligger dock senast från år 2006 – skall utgå från den föreslagna nya lagstiftningen om samverkan på rehabiliteringsområdet
att hemställa hos Socsamnämnden att senast den 30 juni 2005 utarbeta ett förslag till ny
förbundsordning som kan underställas huvudmännen för beslut
att uppdra åt förvaltningen att utse representant för landstinget för arbetet att anpassa samverkan i Haninge till den nya lagstiftningen och att därvid särskilt beakta Närsjukvårdsutredningen och Rehabiliteringsgarantin.

Ingela Nylund Watz

Lars Dahlberg

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2004-01-14

Anders Lönn

2
LS 04310-2659

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2004-01-14

3
LS 04310-2659

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 16 december 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att den politiska och finansiella samverkan
enligt Socsam-lagstiftningen skall fortsätta i Haninge dock längst t o m den 31 december
2005, att uttala att Stockholms läns landsting är berett medverka till att samverkan i Haninge när förutsättningar härför föreligger - dock senast från år 2006 - ska utgå från den föreslagna nya lagstiftningen om samverkan på rehabiliteringsområdet, att hemställa hos Socsamnämnden att senast den 30 juni 2005 utarbeta ett förslag till ny förbundsordning som
kan underställas huvudmännen för beslut, att uppdra åt förvaltningen att utse representant
för landstinget för arbetet att anpassa samverkan i Haninge till den nya lagstiftningen och att
därvid särskilt beakta Närsjukvårdsutredningen och Rehabiliteringsgarantin.
Sedan 1998 pågår i Haninge en formaliserad samverkan med finansiell samordning mellan
Stockholms läns landsting, Haninge kommun och försäkringskassan. Samarbetsavtal finns
med Länsarbetsnämnden. För närvarande bedrivs Socsamförsök på sex orter i Sverige
varav ett i Stockholms län. Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling (CHU) har sedan
1999 haft ett uppdrag att följa förändringsprocessen i syfte att identifiera hinder och möjligheter. Fyra rapporter har avgivits varav den sista som är en slutrapport har anmälts vid
landstingstyrelsens sammanträde den 23 september 2003. Uppföljningsrapporten utgör ett
av underlagen för de förslag som nu läggs fram om den fortsatta samverkan. Utvärdering av
alla Socsamförsök har gjort av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen på uppdrag av
regeringen. Dessa har visat att ett stort engagemang finns hos berörda aktörer och hos befolkningen. Genom försöksverksamheterna har ett särskilt samarbetsklimat samt nätverk
etablerat för samarbete över huvudmannaskapsgränserna.
Regeringen har därför föreslagit att försöksverksamheterna ska få fortsätta varigenom samverkansparterna ges tid att överväga om man önskar anpassa samarbetet till den nya lagstiftningen om samverkan på rehabiliteringsområdet som riksdagen kommer att ta ställning
till under oktober 2003. Målgruppen är personer i arbetsför ålder som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. En av skillnaderna mellan Socsamförsöket och samverkan
enligt den nya lagen är att enligt den nya lagen kan även Länsarbetsnämnden vara part.
Regelsystemen ser också olika ut i andra avseenden vilket gör att en anpassning till den nya
lagstiftningen måste förberedas genom utredningar och överläggningar mellan parterna.
Vid inledande sådana överläggningar har samtliga intressenter uttalat ett intresse att så snart
som möjligt övergå till att arbeta enligt den nya lagen. Detta kräver nya beslut hos samtliga
huvudmän. Den nuvarande Socsamnämnden är beredd att vara det organ där parternas
diskussioner förs. Det förutsätts därvid att berörda huvudmäns ledningar fortlöpande hålls
underrättade och underhand kan ges synpunkter på regelverkets utformning. Från kommunens och landstingets företrädare har också önskemål framförts om att ett policydokument
utarbetas avseende samverkan i ett helhetsperspektiv för Haningebornas välfärd och hälsa.
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Det är en uppgift för den geografiska sjukvårdsberedningen att från landstingets sida delta i
utformningen av ett sådant dokument.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 januari 2004.

