
Öppen utfrågning om Finsams 
fortsatta utveckling

Socialförsäkringsutskottet höll den 17 novem-
ber 2016 en öppen utfrågning om den fortsatta 
utvecklingen och nästa steg för Finsam, finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser.

NNS orförande Tord Karlsson höll ett anförande 
med huvudfokus på tre frågeställningar inom 
FInsam: Den långsiktiga ekonomin, hur man på 
ett bättre sätt kan använda FInsam och hur man 
binder ihop den lokala nivån med den natio-
nella.

Utöver från NNS deltog socialförsäkringsminis-
ter Annika Strandhäll samt representanter från 
SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Socialstyrelsen. Utfrågningen avslutades 
med en frågestund. 

Utfrågningen filmandes och kan ses i sin helhet. 

Tord Karlssons anförande startar 34 minuter in i 
filmen och är cirka 10 minuter långt.

Reflektioner kring utfrågningen

Så här sammanfattar NNS ordförande  

Tord Karlsson sina tankar om utfrågningen:

"Socialförsäkringsutskottet har återigen givit 
oss möjligheten att diskutera Finsam och dess 
framtid. Ett utmärkt initiativ av våra vänner i 
utskottet.

Diskussionen och de inlägg som gavs under 
hearingen var också målande över de problem 
som vi har. De flesta, ja alla, pratade utifrån sina 
egna bevekelsegrunder och sitt eget "rör". Minis-
tern framhöll att samordningsförbunden kunde 
spela en viktig roll för att minska sjukskrivningar 
och hjälpa unga med aktivitetsersättning, Kassan 
framhöll unga som vare sig studerar eller arbetar 
samt de med aktivitetsersättning, SKL tryckte på 
arbetet med nyanlända och AF pratade om sitt 
huvuduppdrag där 72% av de som nu är in-
skrivna på AF nu är i behov av er rehabiliterande 
insatser. Socialstyrelsen tryckte på gruppen som 
har psykiatrisk problematik.

Bilden som våra ägare ger är långt ifrån sam-
stämmig. Några tror att de dessutom kan styra 
oss med direktiv i syfte att lösa just deras behov. 
Vi är i behov av en bättre diskussion o debatt om 
vad vi vill med Finsam och vad vi kan använda 
Finsam till. Vi behöver en diskussion som inte 
enbart tar sig uttryck i någon enskild ägares per-
spektiv utan som har en helhetssyn på Finsam. 
Det upplever jag saknas. Vi i NNS tar nu stafett-
pinnen och kommer inom kort att bjuda in till 
fortsatt dialog om dessa frågor. Vi är övertygade 
om att Finsam behövs och kan spela en viktig 
roll i att täppa till hålen inom välfärden."

Socialförsäkringsutskottet om Finsam


