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Avdelningen för sjukförsäkring
VO Försäkring och samverkan

2022-11-02

Datum för Försäkringskassans uttag av data från SUS
samt information om märkning av insatser inför
återrapportering enligt regleringsbrev för 2022
Redovisningen för 2022 kommer liksom tidigare år att bygga på de uppgifter
samordningsförbunden rapporterar in i SUS.
Datum när Försäkringskassan hämtar uppgifter ur SUS för
återrapportering till regeringen

•
•

Den 22 januari 2022 (verksamhet) – Det innebär att alla uppgifter
behöver vara inlagda senast den 21 januari 2023.
den 10 mars 2022 (ekonomi) – Det innebär att alla uppgifter behöver
vara inlagda senast den 9 mars 2023.

Registrering ska göras löpande

Säkerställ att all registrering sker löpande, dock senast ovan angivna datum.
Registreringar som avser 2022 och görs efter nämnda datum kommer inte med
i återrapporteringarna.
Vi ber er att förhålla er till ovanstående tidpunkter så att det omfattande arbetet
som bedrivs genom samordningsförbunden kan redovisas på ett rättvisande sätt.
Att tänka på

•

förvissa er i god tid om att alla nödvändiga behörigheter finns

•

registrera uppgifter om deltagare löpande så att SUS-rapporterna
över tid ger en rättvisande bild av samordningsförbundets verksamhet

•

märk snarast insatser som berörs enligt rubrik Märkning av insatser, se
nedan

Märkning av insatser

Genom SUS kan vi identifiera insatser för de behovsgrupper som ska
prioriteras och samordningsförbundens engagemang i ESF-projekt.
Vi vill därför att ni märker vissa insatser genom att i förekommande fall låta
nedanstående förkortningar ingå i insatsbeskrivningen. Flera märkningar kan
skrivas in för samma insats. Observera att märkningen måste skrivas exakt som
nedan, versaler/gemener och mellanslag!
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LTS PRIO – i de fall långtidssjukskrivna är en prioriterad målgrupp i
insatsen
Unga AE PRIO – i de fall unga med aktivitetsersättning är en prioriterad
målgrupp i insatsen
Unga FUNK PRIO – i de fall unga med funktionsnedsättning är en
prioriterad målgrupp i insatsen (i dessa fall handlar det om unga som inte har
aktivitetsersättning)
ESF ÄG – i de fall samordningsförbundet är ägare till ESF-projekt
ESF MF – i de fall samordningsförbundet är medfinansiär men ej ägare
Bakgrund

Av Försäkringskassans regleringsbrev framgår vilka uppdrag kopplat till
samordningsförbunden som ska återrapporteras till regeringen för 2022.
1. Samlad redovisning av målgrupper och resultat av insatser
Försäkringskassan ska samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser
som finansieras av samordningsförbunden till Regeringskansliet
(Socialdepartimentet) senast den 14 april 2023.
2. Insatser genom samordningsförbunden för långtidssjukskrivna, unga
med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att
samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för
långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har
aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till
förvärvsarbete. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla
parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom det Nationella rådet för
finansiell samordning stödja utvecklingen av samordningsförbundens
verksamhet.Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen
(Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 april
2022.
Eventuella frågor med anledning av detta meddelande skickas till e-post
finsam@forsakringskassan.se
Vid frågor som rör SUS ber vi kontakta Försäkringskassans kundcenter för
partner (KCP) e-post: kundcenterpartner@forsakringskassan.se eller telefon
0771-17 90 00.

