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Agenda 10.00-12.00

• Nuläge/status

• Anpassad funktionalitet 

• Konsekvenser

• Kommunikation/information

• Övriga frågor 
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Nuläge/status

• Under projektets gång har det framkommit att det finns 
brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare 
i insatser
– Försäkringskassan fattade då beslut att inte driftsätta 

systemet innan lagstöd finns på plats
– Utvecklingsarbetet har fortgått men tidpunkt för 

driftsättning under hösten 2022 flyttades fram

• Vi kommer inte att få ett förbättrat lagstöd inom en 
överskådlig framtid
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Nuläge/status
• Därför gäller nu

– Ingen inrapportering i SUS efter årsskiftet 22/23, förutom utfall för 2022
– Årsredovisning och återrapportering till regeringen för 2022 i SUS
– Inrapportering av verksamhet från 2023 och framåt ska ske i 

Uppföljning Finsam
– Driftsättning av Uppföljning Finsam under första halvåret 2023 
– Uppföljning Finsam kommer ha en efter lagstödet anpassad 

funktionalitet, men kan komma att utvecklas i takt med förbättrat 
juridiskt stöd.
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Ett mer ändamålsenligt regelverk behövs
• Tydligare uppdrag för alla parter som ger ett bra stöd för 

personuppgiftsbehandlingarna

• Tydligare skydd för uppgifterna som samlas in 
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Anpassad funktionalitet – vad innehåller den?
• Ett system helt utan personuppgifter för deltagare

• Registrering av samordningsförbund
– Medel
– Budget/utfall administrativa kostnader

• Registrering av insatser
– Insatsinriktningar
– Målgrupp
– Budget/utfall på insatser
– mm.

• Registrering av deltagare
– Alla individinriktade insatser följs upp genom registrering av antalet 

deltagare fördelat på kön (volyminsats)
– Ingen förändring vad gäller strukturövergripande insatser
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Konsekvenser
Den anpassade funktionaliteten får konsekvenser för samordningsförbundens 
möjligheter att: 

• Svara för uppföljning och utvärdering upp insatser (7§ FinsamL)

• I årsredovisning beskriva resultat av insatser

• Bristande underlag för revisorernas granskning av samordningsförbundens 
räkenskap och förvaltning och årsredovisningen (25§ FinsamL)

• Styrelseledamöternas insyn i verksamheten försvåras (9§ FinsamL)

• Begränsad möjlighet att informera intressenter lokalt, såsom beslutsfattare 
hos parterna

• Vi behöver påminna oss om att vi inte kan ha register vid sidan om!
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Anteckningar gällande konsekvenser
• Sus är ett av de system som ger feedback till insatserna, om hur det går.

• Vad får det för konsekvenser kring den finansiella samordningen i stort? 
– Tidigare fått kritik att det är svårt att veta vad samordningsförbunden gör, det 

blir än svårare nu. Att vi inte kan visa på effekter.
– Det blir svårare för oss att berätta vad vi faktiskt gör.
– Kanske titta mer på samordningen, ett nytt perspektiv på uppföljning
– Får det inga konsekvenser alls? Finns kanske andra sätt att följa/förstå vad 

förbunden gör.  
– Kan vi visa vilket värde vid skapar på ett annat sätt?
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Forts anteckningar konsekvenser
• SUS fungerar ibland som deltagarregister. För vissa insatser har detta 

varit enda möjligheten att ha en deltagarförteckning. 

• Verksamheten kommer heller inte kunna beforskas om data saknas

• Viktigt med data för att kunna följa utvecklingen över tid 

• Är att föredra att vi får samla data gemensamt men om det inte är 
möjligt får vi titta på andra sätt. 

• Hur tänker vi kring samordningsförbunden? Det ska inte vara en arena 
separat från aktörerna. Om vi fortsätter följa upp det som nåt eget, då 
förstärker vi den bilden.
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Forts anteckningar konsekvenser
• En annan konsekvens som vi ser hos de politiker som är engagerade i 

NNS är att frågan blir mer aktuell och att det nu tas en rad initiativ att 
påskynda den politiska processen för att komma till rätta med 
problemet

• Indikatorer för finansiell samordning är bra komplettering som borde 
tas tillvara av parterna och Nationella rådet. Om det utvecklas i 
gemensamt system så skulle det ge mycket feedback om Finsams 
utveckling

• Viktigt att värna den finansiella samordningen. Risk om man försämrar 
möjligheten till Finsam som en del av välfärden. 
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Kommunikation/information

• Nyhetsbrev (27/9)

• Nationella rådet (22/9)

• NNS styrelse (26/9)

• Förbundschefsdagarna 19-20/10

• Utbildning

• www.finsam.se

http://www.finsam.se/
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Övriga frågor

• Förändring gällande inloggningsalternativ
– Siths-kort kommer ej vara en möjlighet i Uppföljning Finsam

• Funktionsbrevlådan uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se

• Behörighetprocessen – kommer se ut som beslutat
– Process för anställda på Arbetsförmedlingen och i kommuner, regioner och 

samordningsförbund 
– Process för anställda på Försäkringskassan

mailto:uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se

