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Interpellation om ökat rehabiliteringsansvar
Ärendebeskrivning
Nina Berggård och Bertil Bartholdsson (V) anför följande i interpellation till
kommunstyrelsens vice ordförande.
Undertecknade har under hösten kontaktas av anställda inom kommunen,
som sedan en längre tid varit hel/deltidssjukskrivna. Den nedsatta arbets‐
förmågan och skälet till sjukskrivning är till stor del relaterat till fysiskt
krävande arbeten, som medför förslitning och skada på kroppen.
Arbetsgivaren är som bekant skyldig att tillsammans med den berörda
personen, upprätta rehabiliteringsplan och vidta åtgärder för återgång i
arbete. TBAKS projektet fungerade under en projekttid som ett alternativ till
rehabilitering. En annan möjlighet är arbetsträning, för att pröva på
alternativa arbetsuppgifter för möjlighet till full återgång i arbete.
Luleå kommun har för närvarande inget projekt för rehabilitering för
långtidssjuka och enligt uppgift från de anställda, ges ingen möjlighet till
arbetsträning om det inte kan ske på en arbetsplats, där en ledig heltidstjänst
finns. Förslaget/alternativet från arbetsgivare blir erbjudande om deltidstjänst
och avsked av den ”icke arbetsföra” delen. För de flesta leder det till en
ekonomiskt ohållbar situation.
Situationen är komplex för den enskilde, då den nuvarande politik som
bedrivs avseende socialförsäkringar och trygghetssystem raserats alltmer.
Utslagning av enskilda individer ökar och trycket på människor blir ohållbart.
Detta i ett samhälle där människor får vara sjuka enligt tabeller, där
människor anses vara arbetssökande till dess att perioden i arbetslöshets‐
försäkringen gått ut och därefter är hänvisade till att ansöka om
försörjningsstöd.
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Ska detta snart även gälla för anställda inom Luleå kommun, som på grund av
arbetsnedsättning inte längre känner sig behövda i vår organisation? Det
tycker vi inte duger av en av länets största arbetsgivare. Vi tror att Luleå
kommun ska kunna göra mer och tycker att denna fråga ska lyftas för
diskussion.
Vår fråga till kommunalrådet är:
Anser du att Luleå kommun kan/ska vidta åtgärder för ökat rehabiliterings‐
ansvar och fler rehabiliteringsåtgärder och i så fall vilka?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att interpellationen får ställas

‐

uppdra till kommunstyrelsens vice ordförande att besvara
interpellationen.

_____

Beslutsexpediering
Yvonne Stålnacke
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