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Försäkringskassans timpris för personal som arbetar i 

samverkansuppdrag med finansiering och stöd från 

samordningsförbund 

Försäkringskassans förändrade prissättning för personal som arbetar i 

samverkansuppdrag med finansiering och stöd från samordningsförbund 

medför negativa konsekvenser för individer som är i behov av samordnade 

insatser men drabbar också på ett avgörande sätt den samverkan som 

utvecklats mellan myndigheterna. Vidare riskerar Försäkringskassans 

förändrade prissättning att medlemmar lämnar förbunden om oskäligt 

stora delar av den finansiella samordningen går till att ersätta oskäligt höga 

OH kostnader hos parterna. 

Samordningsförbunden är allvarligt oroade och NNS, det nationella 

nätverket för samordningsförbund och förbundens gemensamma språkrör, 

vill härmed förmedla den oro och de konsekvenser förbunden ser samt 

söka dialog med Försäkringskassan för att komma överens i denna fråga. 

Lagstöd, förordningar och riktlinjer 

I lagen om finansiell samordning (Lag 2003/1210) två första paragrafer 

specificeras syftet med den finansiella samordningen: 

1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde 

bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting 

för att uppnå en effektiv resursanvändning.  

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår 

eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

I hela landet finns 83 samordningsförbund. 73 samordningsförbund är 

medlemmar av NNS vars främst uppgift är att vara språkrör för samt, i 

nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden. 

Enligt en nyligen genomförd kartläggning hos samordningsförbunden är 

en överväldigande majoritet av samordningsförbund kritiska till, vad de 

uppfattar vara, Försäkringskassans oskäliga påslag för OH kostnader. 

Många har redan bestridit kostnaderna och den fulla effekten av 
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Försäkringskassans agerande väntas under 2017 då nya avtal tecknas som 

reglerar kostnader för samverkansinsatser. Flertalet förbund förbereder 

bestridande om de inte tillhör de redan som har gjort det.  

 

Analys: Det finns en klar opinion hos landets samordningsförbund att föra 

förbundens talan och, i förhållande till syftet med den finansiella 

samordningen, söka dialog med Försäkringskassan angående oskäliga 

påslag för OH kostnader och dess negativa konsekvenser. 

 

I Ekonomistyrningsverkets handledning om Avgiftsförordningen framgår  

”Att ta betalt för en vara eller tjänst leder till minskad efterfrågan och kan få till 

följd att ändamålet med myndighetens verksamhet motverkas. ….. Ni bör vid behov 

analysera vilka effekter en eventuell avgift kan få på efterfrågan.” 

 

Analys: Den direkta effekten är just att antalet insatser till invånare 

kommer att minska samt att samverkan försvåras mellan berörda 

myndigheter dvs. OH-kostnaden motverkar ändamålet med verksamheten. 

 

I Försäkringskassans budgetunderlag sid 28, till regeringen inför 2016 -2018 

framgår under rubrik 1.9 Ökad samverkan  

De insatser som Försäkringskassan gör är oftast bara en i ledet för många av våra 

kunder. Många av våra kunder befinner sig i livssituationer som gör att de har en 

mängd kontakter med ett antal andra organisationer och myndigheter. 

 

Ett uttalat mål för den svenska statsförvaltningen har under de senaste åren varit 

att medborgarnas behov i större utsträckning än tidigare ska sättas i centrum. 

Människor får inte komma i kläm på grund av den offentliga sektorns organisation, 

och medborgarna har i sina kontakter med den offentliga sektorn rätt förvänta sig 

att den ska uppträda på ett samordnat sätt.  

 

För att detta ska vara möjligt behöver regelverken ses över. Men det kräver också 

att myndigheter, kommuner, vården, arbetsgivare med flera tar ett större ansvar. 

Detta ställer bland annat krav på att vi ser oss som en del i ett större system där 

kundens behov ska tillgodoses. Som en av de större myndigheterna i Sverige ska vi 

ta ett stort ansvar för denna utveckling. 

 

Analys: NNS ser nuvarande inriktning som ett avsteg från den ambition 

som Försäkringskassan själva uttalat. 

 

Enligt Ekonomistyrningsverket avgör myndigheter själva vilka ekonomiska 

mål de skall ha och hur de skall tolka tillämpningen av 

avgiftsförordningen. Det är alltså fritt för Försäkringskassan att själv 

besluta om vad som skall ingå i indirekta kostnader.  



 
 

Andra myndigheter gör andra tolkningar än Försäkringskassan. 

Arbetsförmedlingen är en av dessa.  

Om övriga medlemmar tillämpar samma princip som Försäkringskassan 

medför detta sannolikt att de flesta samordningsförbund kommer att få ett 

alltför litet handlingsutrymme för att kunna fortsätta, då OH kostnaderna 

skulle utgöra oproportionerlig del av förbundens kostnader. 

Negativa konsekvenser för individer 

I samordnade insatser där Försäkringskassan driver och/eller medverkar 

och där förbunden finansierar helt eller delar av insatserna, kommer 

insatserna att upphöra eller omstruktureras då förbunden bestrider den 

oskäliga ökade kostnaden. Detta medför att Försäkringskassan tar bort 

personal i pågående insatser/verksamheter många i huvudsak riktade till 

Försäkringskasans målgrupper. 

Exempel på insatser där detta redan händer är Försäkringskassas 

medverkan i team på vårdcentraler i syfte att göra gemensamma 

bedömningar och handlingsplaner. Likaså finns flera exempel på insatser 

där Försäkringskassan samarbetar med kommun, landsting och 

arbetsförmedling kring personer med aktivitetsersättning och långa 

sjukskrivningar. Om Försäkringskassan tar bort sina resurser innebär det 

att intentionerna i lagstiftningen allvarligt försämras då en effektiv 

samverkan haltar betänkligt om Försäkringskassan fattas. 

Härutöver är Försäkringskassans personal delaktiga i flera ESF-projekt som 

drivs av samordningsförbund eller där samordningsförbund medverkar 

med medfinansiering. Den ökade kostnaden kommer även här bidra till att 

samordnade insatser kommer att upphöra eller att omstruktureras. Ett 

exempel är projektet ”Inkluderande Rehabilitering” som drivs av sex 

samordningsförbund i och runt Göteborg där sex personer från 

Försäkringskassan finansieras med projektmedel som samverkansresurser. 

Kostnaden för dessa ökar med Försäkringskassans nya OH kostnader med 

nästan 1,5 mkr per år. Det finns inte ekonomiskt utrymme för denna 

ökning. Konsekvenserna blir att projektet kommer att upphöra i förtid. ESF 

Väst är uppmärksammande på Försäkringskassans OH påslag. 

 

Utifrån uppdraget att minska antal individer med aktivitetsersättning 

pågår flera insatser med finansiering och stöd från samordningsförbunden. 

Det gäller insatser som är individuellt anpassade och där olika former av 

coachande verksamheter bidrar till ett mycket bra resultat och det gäller 

även  förebyggande arbete i gymnasieskolan i syfte att minska inflödet till 

bl.a. aktivitetsersättning. dessa insatser  kommer inte kunna fortsätta om 

Försäkringskassan vidhåller sin ståndpunkt om ökat påslag.  
 



 
 

Negativa konsekvenser för samverkan mellan myndigheter 
 

I förbund med små kommuner kommer Försäkringskassans OH kostnader 

att vara högre än vad kommunerna totalt ger i bidrag, vilket medför att 

dessa kommuner kommer lämna samordningsförbunden. Sådana signaler 

har redan lämnats till NNS (bilaga 1). 

 

Försäkringskassans ensidiga beslut att förändra kostnaderna har också 

medfört minskad tillit till Försäkringskassans intresse att samverka kring 

utsatta målgrupper som är beroende av en mer effektiv 

rehabiliteringsprocess än vad som erbjuds annars.  

 
Principiella synpunkter på Försäkringskassans beslut 

 
Den ökade kostnaden motverkar regeringens vilja att 

samordningsförbunden ska användas till insatser för personer med 

aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna. Inflödet till samordnade 

insatser/verksamheter finansierade med stöd av samordningsförbund ökar 

årligen och Försäkringskassan är den största remittenten med individer 

både från sjukpennings- liksom aktivitetsersättningsområdet. Just nu 

omfattas 4 134 sådana personer av insatser med finansiering och stöd av 

samordningsförbunden (bilaga 2). 

 

Samordningsförbunden ser förbundsmedlemmarna som samverkande 

parter, gemensamt ansvariga för de operativa insatser och tjänster som 

riktas till enskilda. Enligt lagen om finansiell samordning (20013:1210 §7) 

får samordningsförbund ”inte vidta åtgärder som avser tillhandahållande 

av tjänster avsedda för enskilda”. Istället ska samordningsförbund stödja 

samverkan mellan parterna, finansiera insatser som ligger inom parternas 

samlade ansvarsområden samt besluta på vilket sätt de medel som står till 

förfogande för finansiell samordning skall användas. 

 

Samordningsförbunden stödjer och finansierar insatser riktade till 

individer genom bidrag. Samordningsförbunden säljer inte tjänster till 

parternas operativa arbete. Ansvaret för detta åvilar helt och hållet parterna 

själva. Samverkan mellan myndigheter med stöd och finansiering av 

samordningsförbund är inte heller en extern verksamhet som skall 

omfattas av ett köpa/sälj system eller beställare/utföraremodeller. 

Samverkan är en ordinarie del av myndigheternas uppdrag utifrån lokala 

överenskommelser mellan parterna. 

 

Hur förbundet beslutar att finansiera samverkansinsatser och på vilket sätt 

är dock upp till förbundet allena, givetvis utifrån den tilldelning förbundet 

har fått från parterna. Med denna tilldelning följer också ett förtroende att 

förvalta medlen väl efter god ekonomisk sed. Signalen NNS har fått hittills 



 
 

är att de andra parterna kommun, landsting/region och arbetsförmedling 

på lokal nivå är att OH kostnaderna ska vara skäliga och att medel ur den 

finansiella samordningen ytterst ska arbeta för att möta målgruppens 

behov. De accepterar inte en oskälig ökning såsom Försäkringskassan har 

beslutat, varvid förbunden är restriktiva att utöka denna finansiering. 

Dessutom påverkar de olika nivåerna på OH kostnaderna samarbetet 

mellan parterna då det upplevs som orättvist. 

 

För förbundsstyrelserna har det hittills varit och framgångsrikt att se till 

helhetsbilden , utveckla tillit och förtroende för förbundets arbete samt 

hålla fokus på det gemensamma målet – och det är avgörande för effektiv 

samverkan inom välfärden.   
 

Slutsats 

De ovan beskrivna negativa konsekvenserna ger sammantaget en reell 

hotbild. Samverkan med stöd och finansiering via samordningsförbunden 

står på spel.  

1. I första hand riskeras Försäkringskassans medverkan i insatser 

nödvändiga för tjänster som bäst bedrivs i samverkan. Många 

samverkansinsatser kan upphöra eller åtminstone tappa fart – 

tvärtemot det gemensamma målet som alla delar.  

2. I andra hand drabbas målgrupper i behov av samordnat stöd, 

särskilt de med långtidssjukskrivning eller aktivitetsersättning, 

prioriterade målgrupper för många samordningsförbund. Med 

mindre effektiva rehabiliterings- och samordningsprocesser på 

operativ nivå riskerar sjukskrivningar att öka och att redan 

pågående sjukfall bli längre utan Försäkringskassans aktiva 

medverkan. 

3. I tredje hand kan förtroendet för Försäkringskassan som part i 

samverkan på strategisk nivå försämras av Försäkringskassans 

beslut, särskilt när det får fullt genomslag under nästa år. 

4. Om Försäkringskassan inte ändrar sitt ställningstagande kan, i 

fjärde hand, samordningsförbund tappa kommuner som medlemar.  

Frågan är lyft till högsta politiska nivå och socialförsäkringsministern har i 

riksdagen 161005 uttalat en förhoppning om att Försäkringskassan och 

samordningsförbunden kan komma överens i denna fråga. 

Socialförsäkringsministern har också uttalat ett stöd för att de anslagna 

medlen ska gå till rätt saker (bilaga 3). Vidare anser ministern att 

samordningsförbunden är viktiga för att ge stöd åt individer som är behov 

av samordnade insatser.  



 
 

NNS vill med denna skrivelse söka dialog med Försäkringskassan för att 

komma överens i denna fråga. 

NNS vill uppmana Försäkringskassan att ompröva sitt tidigare beslut med 

tanke på de konsekvenser detta medför för de myndighetsgemensamma 

behovsgrupper och de insatser som bedrivs med samordningsförbundens 

stöd. NNS rekommenderar Försäkringskassan att liksom övriga 

medlemmar ta ut den direkt faktiska lönekostnaden.  

2016-11-07 

Tord Karlsson 

Ordförande NNS 



 
 

Bilaga 1 

Exempel på konsekvenser av ökad OH-påslag: Samordningsförbundet 

Väst i Västra Götaland 

Jag har svarat på enkäten och ni får gärna använda mina uppgifter: 

Samordningsförbundet Väst kommer omräknat till heltider och helår att ha haft 
14,25 personer som 2016 arbetar med uppdrag som Sof Väst finansierar. OH-
påslaget är 255 553 kr/pers. 

255 553 kr x 14,25 = 3 705 519 kr av bidrag på 8 618 680 och sedan använder Sof 
Väst 2016 ca 1 miljon av egna medel.  

Så är jag helt rättvis så blir det 3 705 519 av ca 9 618 680 (bidraget 8 618 680 + ca 
1 miljon egna medel) eller 38,5 %. 

Kommunernas bidrag till Samordningsförbundet Väst 2016 är: 

Kommunerna gemensamt 25 % = 2 154 tkr 

 Färgelanda 

 Lysekil 

 Munkedal 

 Orust 

 Sotenäs 

 Strömstad 

 Tanum 

 Uddevalla 

 
104 tkr  
222 tkr   
163 tkr  
235 tkr 
138 tkr 
209 tkr 
195 tkr 
889 tkr 
 

Ingen kommun förutom Uddevalla betalar ens i bidrag till förbundet det som 
Försäkringskassan kräver i indirekta kostnader för en handläggare.  

Försäkringskassan kräver mera i indirekta kostnader för en handläggare än vad 
Färgelanda och Sotenäs betalar gemensamt i bidrag till förbundet. 

Löser sig inte detta så kommer det att bli slutet för många förbund, i alla fall 
förbund med små kommuner. 

Mvh 

Gudrun Emilsdottir 
Förbundschef Samordningsförbundet Väst 



 
 

Bilaga 2 

Statistik ur SUS 2016 november 

 

Nationell statistik 

Målgrupper som är registrerade i SUS och som är direkt kopplade till 

Försäkringskassans uppdrag aktiva i samordningsförbundsfinansierade 

insatser: 

Sjukpenning/Rehabpenning 

Totalt 2 264  

Sjukersättning 

Totalt 332 

Aktivitetsersättning 

Totalt 1 538 

Summa: 4 134 personer direkt kopplade till FK uppdrag. 

Antal kvinnor 2 680, män 1 454 

 


