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§7
Stockholmsmodellen – förslag på ett strukturerat
arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring
målgruppen sjukskrivna individer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/528
ÄLV 2019/147
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholmsmodellen för
synpunkter. Förvaltningen ställer sig positiv till
Stockholmsmodellen och en ökad tydlighet, struktur och
likställighet inom Stockholms stad för att stärka samordningen för
att den enskilde ska kunna öka sin arbetsförmåga och få ett arbete
och/eller bli självförsörjande. Förvaltningen bedömer att modellen
kan underlätta och stärka samverkan mellan parterna.
Förvaltningen ser svårigheter i att få till en överenskommelse och
att den följs med hälso- och sjukvården utifrån de utmaningar som
socialtjänsten möter idag.
Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 30 april 2019.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (V)

Mattias Håkansson med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande
enligt nedan.
I sak har vi inte mycket att invända mot förslagets innehåll, mer än
ett allmänt påpekande om att fungerande myndighetssamverkan kan
vara mer krångligt, tidsödande och kostsamt att få till stånd än man
vill tro. När nu Arbetsförmedlingen skärs ned kraftigt kommer det
dessutom att till det sämre påverka den roll man tänks spela inom
Stockholmsmodellen. Det finns dock skäl att påminna om
bakgrunden till att dylika beslut ens behöver fattas.
De senaste tio åren har kommunernas socialtjänst redan övertagit
försörjningsansvaret och/eller ansvaret för stödinsatser från flera
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grupper som tidigare omfattades av statliga trygghetssystem och
insatser. Det är en trend som accelererade under Alliansens tid
vid makten. Det handlar om arbetslösa som inte får a-kassa på
grund av hårdare regler. Långtidssjukskrivna som fråntagits
sjukpenning inom ramen för den så kallade rehabiliteringskedjan,
och människor som haft tidsbegränsad sjukersättning i olika
kombinationer. Hit hör också den grupp som föreliggande förslag
handlar om: sjukskrivna utan SGI, så kallade nollklassade.
När socialförsäkringarna skärs ned hamnar många till slut I
det sista skyddsnätet: socialtjänsten. Det betyder också att
socialtjänsten fått allt fler och allt mer komplexa
arbetsuppgifter.
I en tillsynsrapport från december 2018, som omfattade 1088 besök
på socialkontor i hälften av landets kommuner, gav
Arbetsmiljöverket en mycket mörk bild av socialsekreterarnas
arbetsmiljö. Deras arbetsbelastning är ”alarmerande hög”,
sjukfrånvaron och ohälsan likaså, och personalomsättningen
”uppseendeväckande hög”, enligt verket.
Älvsjö synes inte vara något undantag.
Och den situationen kan framöver väntas bli än värre när de stora
nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen slår igenom. Därför har
vi tidigare begärt en närmare analys inom förvaltningen (SDN
190425 §23) av vad dessa kan innebära.
Mängder av människor har redan blivit fattiggjorda genom att bli
utkastade ur socialförsäkringssystemen. Socialsekreterarnas
arbetsmiljö riskerar passera smärtgränsen. Nya arbetssätt och
arbetsuppgifter behöver noga utvärderas tillsammans med
skyddsombud och fackliga företrädare.
Men vi oroas också för det övergripande mönstret där nämndens
budget ansträngs och det lokala politiska handlingsutrymmet
minimeras.
Därför menar vi att stadsdelsnämnden som sådan, men också
alla politiker inom sina respektive partier, bör protestera mot
den återkommande övervältring av ansvar från stat till
kommuner till stadsdelar, som nu tillåtits pågå alltför länge.

