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YTTRANDE från Hammarö kommun
Regeringsavdelningens förvaltningsavdelning departementet
103 33 Stockholm
Betänkandet SOU 2020:24 Tillsammans för en väl fungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Sammanfattning
Vi instämmer i förslaget som finns beskrivet under ”Konsekvenser av
rekommendationerna”, beskrivet på sidan 25 där förbättringar som
når stora grupper är väsentligt. Likaså så ser vi stora samhälls- och
individ vinster med en förbättrad rehabiliteringsprocess.
1.2.1 Vi ser vikten utav en förbättrad samverkan och förtydligande av rolldefinitoner för de
aktörer som medverkar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och samstämmer till
förslaget om en definition enligt 1.2.2.
2.4.1 Vi har stora synpunkter på försäkringskassans övergripande samordningsansvar för
rehabiliteringsverksamhet. Vår syn är att Försäkringskassans samordningsansvar inte
fungerar idag och måste därför starkt reformeras. Vår erfarenhet är att de saknar ett aktivt
förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen, vi har noterat en kraftig försämring de senaste
åren.
4.3.6 Där beskrivs kontaktvägar en förutsättning för samverkan, där delar vi utredningens
samtliga synpunkter.
5.9.5 Vi samstämmer helt med utredningens slutsatser om de olyckliga stuprörs tänk som
resulterar i en försämrings för individen som berörs.
Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ser vi även bör
utvecklas och då med hänsyn tagen till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

6.2.4 Vi ser vikten utav en koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvårdens arbete i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Vår erfarenhet är att dessa har aktivt bidragit i
ökad dialog mellan arbetsgivaren och hälso- och sjukvården.
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6.4.2 Vi förväntar oss en meverksamhets- individanpassad arbetsträning vid återgång i
arbete med syfte att verkligen kunna prövas i det yrke som han är anställd i. Vi efterfrågar
ett mindre stelbent synsätt.

I detta ärende har HR-chef Katarina Nilsson Ajemark samt Therese
Rolandsson bevarat yttrandet.

Med vänlig hälsning

Katarina Ajemark
HR-chef

Mejla mig: katarina.nilsson-ajemark@hammaro.se
Ring mig: +46 (0)54-515222
Hälsa på mig: Mörmovägen 5, Skoghall
Besök oss: www.hammaro.se
Följ oss: www.facebook.se/hammarokommun

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

