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Förslag till ombildning av Samordningsförbundet
Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet
Östra Södertörn
Ärendet
Förslag om ombildning av Samordningsförbundet Haninge till att omfatta
Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner samt att förbundet ska heta
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Ärendet har beretts i Styrelsen Söder.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå Landstingsstyrelsen besluta att
föreslå Landstingsfullmäktige besluta

att

ombilda Samordningsförbundet Haninge till att omfatta Haninge,
Nynäshamns och Tyresö kommuner

att

förbundet ska heta Samordningsförbundet Östra Södertörn

att

fastställa föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet
Östra Södertörn

att

ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet

att

utse en ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen

att

samordningsförbundet startar sin verksamhet from 2010-04-01

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Enligt lagen (SFS 2003:1210, senast rev SFS 2007:1018) om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet erhåller 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.

Bilagor
1
2

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Östra Södertörn
Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Samordningsförbundet Östra Södertörn

1 (4)
HSN 0912-1573

2 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-12-04

Lagstiftningen omfattar fyra parter; försäkringskassa, arbetsförmedling,
kommun och landsting. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom
ett fristående samordningsförbund där samtliga parterna är
representerade. Förbundet ska besluta om mål och inriktning samt på vilket
sätt medlen som står till förfogande för den finansiella samordningen ska
användas. Samordningsförbundet är en form av offentligrättslig juridisk
person som har egen rättskapacitet. Försäkringskassa/arbetsförmedling ska
bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, landstinget
med en fjärdedel och de kommuner som deltar bidrar gemensamt med en
fjärdedel. Samordningsförbundet ska ledas av en förbundsstyrelse med
representanter för förbundets medlemmar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2008 att verka för att
förbund kan starta förutom i Nacka, Värmdö även i Nynäshamn. Under
hösten 2008 uttryckte även Tyresö kommun ett intresse att starta ett
samordningsförbund.
Under 2005 och 2007 inrättades i Stockholms län fyra samordningsförbund i
Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje och under 2009 ytterligare två
samordningsförbund i Nacka och Värmdö.
Försäkringskassan tog under början av 2009 initiativ till att tillsammans
med Samordningsförbundet Haninge och Nynäshamns och Tyresö
kommuner diskutera en ombildning av Samordningsförbundet Haninge
med kommunerna Nynäshamn och Tyresö.
Dessa diskussioner resulterade i en remiss till landstinget,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunerna (Haninge, Tyresö
och Nynäshamn). Remissen avsåg förbundsordning och avsiktsförklaring
för en utvidgning av Samordningsförbundet Haninge. Hälso- och
sjukvårdsnämnden yttrade sig över remissen i juni 2009. En
sammanställning av remissvaren från samtliga parter framgår av bilaga 1.
En arbetsgrupp tillsattes med representanter för samtliga parter i
Samordningsförbundet Haninge samt Nynäshamns och Tyresö kommuner
som fick i uppdrag att, utifrån remissvaren, ta fram en avsiktsförklaring och
förbundsordning samt insatser för ett nytt förbund. Arbetsgruppen
presenterade den 26 oktober 2009 ett förslag till avsiktsförklaring,
förbundsordning och förslag till insatser. Utifrån detta har sedan
ägarrepresentanter enats om att föreslå en ombildning av
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Samordningsförbundet Haninge. Det nya förbundet föreslås heta
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vara en nystart med ny
förbundsstyrelse och nya arbetsformer. Den nya förbundsstyrelsen ska fatta
beslut om prioriterade målgrupper och insatser. Det innebär att de insatser
som Samordningsförbundet Haninge idag finansierar omprövas.
Förbundet har fyra (4) parter : Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och
Tyresö gemensamt.
Förbundet har sex (6) medlemmar: Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna
Haninge, Nynäshamn och Tyresö var för sig.
Enligt föreslagen förbundsordning ska styrelsen bestå av sex (6) ledamöter
och sex (6) ersättare. Varje medlem utser vardera en ledamot och en
ersättare.
Enligt föreslagen avsiktsförklaringen ska det på tjänstemannanivå finnas en
ledningsgrupp med representanter från kommun, landsting, försäkringskassa/
arbetsförmedling. Landstinget är representerat av Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning. En arbetsordning ska finnas för ledningsgruppen och verkställande
tjänsteman i förbundet.
Förbundsordning och Avsiktsförklaring framgår av bilagorna 1 och 2.
Samordningsförbundets totala kostnader för 2010 beräknas till 15 500 tusen kronor,
varav landstingets andel är 3 875 tusen kronor. Medlen finns reserverade i budget
2010. Landstingets andel i Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 föreslås bli
4 800 tusen kronor under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner
förslaget till Budget 2011 för Samordningsförbunden.
Förvaltningen tillstyrker att Östra Södertörns samordningsförbund för
rehabilitering bildas genom en ombildning av Samordningsförbundet
Haninge med kommunerna Nynäshamn och Tyresö enligt föreliggande
förslag.
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Ekonomiska konsekvenser
Medel för samordningsförbundet finns avsatta i Budget 2010. Beslutet
förutsätter att medel för Samordningsförbundet avsätts i kommande års
budgetar.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet föranleder inte någon särskild bedömning av patientsäkerheten
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet innebär att berörd målgrupp inom Haninge, Nynäshamn och
Tyresö kommuner får tillgång till samordnande insatser.
Miljökonsekvenser
Beslutet föranleder inte någon särskild miljökonsekvensbeskrivning.
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