Hemställan till regeringen

Till Socialdepartementet

Sedan 2004 finns möjlighet att bilda samordningsförbund för samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det har under de senaste
åren skett en positiv utveckling inom området och i maj 2009 finns det 82
samordningsförbund i 161 kommuner.
Försäkringskassan disponerar årligen 5 % av anslaget för sjukpenning för att
finansiera statens insatser i samverkan med andra huvudmän inom
rehabiliteringsområdet.
Under 2009 har regeringen fastställt att medlen främst bör användas inom
följande samverkansområden.





Samverkan enligt handlingsplan med Arbetsförmedlingen (enligt prop.
1996/97:63 samt 2002/03:2.).
Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning bedrivs
av samordningsförbund.
Alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att under 2008 och 2009 bedriva
en försöksverksamhet.
Finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård.
Från och med 2008 finns möjlighet till finansiell samordning mellan
enbart sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Det faktum att den årliga nivån för statens medelstilldelning är 5 % av
sjukpenningsanslaget har medfört att disponibla resurser för arbetet med
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har minskat.
Samtidigt har samordningsförbunden successivt blivit fler, och deras
verksamhet har utökats. Behovet av rehabiliteringsinsatser inom ramen för
samordningsförbunden bedöms också öka de närmaste åren, bland annat med
anledning av det förändrade regelverket inom sjukförsäkringen. De personer
som utgör målgruppen för samordningsförbunden är personer med komplexa
problembilder, psykisk ohälsa och utrikesfödda som kräver omfattande och
långa rehabiliteringsinsatser. Utan en långsiktig finansiering riskerar dessa
grupper att inte få nödvändiga insatser, på grund av att det inte går att planera
för insatser som sträcker sig över längre perioder.

Arbetsmarknadsområdena, som ibland sträcker sig över länsgränserna, utgör
ofta en naturlig geografisk grund för att utveckla samverkan kring
arbetslivsinriktad rehabilitering. Nuvarande lagstiftning medger inte bildandet
av samordningsförbund över länsgränserna och utgör därför ett hinder för
denna samverkan.


För att skapa stabilitet och långsiktighet för den finansiella
samordningen förslår Nationella rådet att nuvarande modell
förändras så att taket som procentuell andel av
sjukpenninganslaget tas bort och att det istället fastställs ett belopp
årligen.



Dessutom föreslår Nationella rådet en lagändring för att
möjliggöra bildandet av samordningsförbund över länsgränser.
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