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1. Inledning 
 

Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser 
som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan 
ske genom att samordningsförbundet kan formulera mål och uppdrag som utgår från en 
helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser 
till operativa och strukturella insatser kan våra verksamheter organiseras utifrån denna 

helhetssyn.  
 

I Budgetpropositionen för 2016 innehåller förslag om ökade medel till den finansiella 

samordningen genom samordningsförbund. För att fler samordningsförbund ska kunna bildas 

och för att förstärka rehabiliteringsinsatserna för långtidssjukskrivna och unga med 

aktivitetsersättning föreslår regeringen att medlen till den finansiella samordningen genom 

samordningsförbund från och med 2016 ökar med 59 mkr jämfört med statens tidigare 

satsning på finansiell samordning på 280 Mkr.  

 

Klarälvdalens samordningsförbunds har bedrivit verksamhet sedan 2007 och har totalt 

tilldelats 2,3 Mkr för år 2016 och behåller samma nivå som de senaste åren.  

 

 

2. Verksamhetens inriktning 2016 

 

Verksamheten kommer att lägga fokus på strukturpåverkande arbete samt individinsatser 

och kommer att bestå av stöd till befintliga projekt eller genom lokala projekt finansierat 

av fria medel för 2016.  

Utgångspunkten för årets budget är att: 

 

 Stödja strukturpåverkande insatser. 

 Stödja individinriktade samordnande insatser för personer med behov av stöd från 

flera myndigheter. 

 Fria medel.  

 

Verksamheten kommer att ha inriktning på individinsatser i form av Projekt Sigurd. 

Strukturpåverkande arbete genom Samverkansteam, EU-koordinator samt Kompletterande 

arbetsmarknad. Fria medel kan sökas från minst två av parterna utifrån identifierade 

lokala behov. Behovsinventering i beredningsgrupp sker löpande under året. 
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3. Om samordningsförbundet 

 

3.1 Uppdraget 

Klarälvdalens samordningsförbund är en egen juridisk enhet bildad av Hagfors, Munkfors 
och Forshaga kommuner, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

 

Samordningsförbunds verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge bättre möjligheter att samordna och 

utveckla gemensamma insatser för att därigenom öka den enskildes funktions och 

arbetsförmåga. Målgrupp är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  

 

Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta med rehabiliterande och förebyggande 

insatser för målgruppen samt att stödja fortsatt samarbete med mellan parterna utifrån 

målgruppens behov. Det finns också behov av att se hur det fortsatta samarbetet mellan 

parterna skall utformas. Det är ett långsiktigt arbete som indirekt kommer målgruppen till 

del. 

 

3.2 Övergripande mål och syfte 

Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är 

till nytta för medborgarna.  

 

Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin 

förmåga till förvärvsarbete och dels att underlätta för en effektiv resursanvändning. 

 

Varje part ansvarar för att den egna organisationen bygger in samverkan i strukturen, så 

att samverkan på lång sikt ska fungera utan yttre stöd. 

 

Ur ett medborgarperspektiv innebär det att personer med behov av samordnat stöd erbjuds 

individuella insatser. Det är parternas samlade kompetens, insatser och lösningar som är 

det primära verktyget. Förväntat resultat är ökad möjlighet till egen försörjning.  

 

För samhället innebär det att ta till vara på arbetskraftsresursen då fler förväntas komma 

till arbete.  

 

Att stödja och avsätta resurser för strukturpåverkande insatser som ett led i att uppnå 

effektiv samordning. 
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3.3 Målgrupper 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de 

samverkande parterna. Samordningsförbundet har möjlighet att agera utifrån ett 

samhällsperspektiv och kan därför verka bredare än respektive myndighets 

verksamhetsmål. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av beredningsgruppen. 

Medarbetare hos parterna som arbetar med personer i behov av samordnande 

rehabiliterande insatser och där insatserna kommer den enskilde indirekt till godo. 

 

3.4 Samordnande insatser 
Finansiell samordning kan ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som 

de samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för. Samordningen skall beröra 

minst två av de samverkande parterna. 

 

Resurserna kan användas till utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Resurserna kan 

också användas till samordnande insatser för målgrupp, gemensamma kartläggningar, 

analyser och utvärderingar.  

 

 

4. Organisation och arbetssätt 

 

4.1 Organisation 

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Den består av en ordinarie ledamot och en 

ersättare från respektive medlem. De tre ingående kommunerna har en ordinarie ledamot 

och en ersättare. På så sätt är alla tre kommunerna representerade i styrelsen.  

 

Till sin hjälp har samordningsförbundet tjänsteman och administrativa resurser, som köps 

av Forshaga kommun. Tjänstemannen har ansvar för beredning av ärenden till 

samordningsförbundet, verkställande av beslut, är sammankallande i beredningsgrupp och 

företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå. 

 

Beredningsgrupp till styrelsen är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och 

insatser samt att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till 

handläggarna.  

 

Projekt leds av en styrgrupp som skall stödja insatser och undanröja hinder för samverkan. 
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4.2 Arbetssätt 

Att utgå från individers behov vid organisering av myndigheternas gemensamma insatser 

förutsätter ett arbetssätt som har ett lokalt perspektiv. Det är medarbetares erfarenhet av 

lokala behov som påverkar hur samordningsförbundet allokerar sina resurser. Det är 

medarbetarnas samarbete som är avgörande för att deltagarna skall få relevanta insatser 

på ett adekvat sätt. För att samarbetet mellan medarbetare skall fungera effektivt behövs 

helhetssyn på individens behov, det behövs kompetens att arbeta över sektorsgränser, det 

behövs även kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar och det behövs ömsesidigt 

förtroende och respekt.  

 

Samarbetet mellan handläggare kring individen kräver ett aktivt stöd från de samverkande 

organisationerna och dess ledning. Denna samverkan är avgörande för det lokala 

samarbetet. Detta stöd handlar om att ge förutsättningar, legitimitet och struktur. 

Förutsättningarna i form av tid och kompetensutveckling hos medarbetarna fås dels genom 

den gemensamma finansieringen och möjlighet att utveckla nya arbetssätt. Legitimitet för 

samverkan ges av samordningsförbundets styrelse när de sätter gemensamma mål eller 

uppdrag för verksamheten. Legitimiteten förstärks av den lagstiftning som ligger till grund 

för samordningsförbundets existens.  

 

 

5. Verksamhetsidé och vision 

 

5.1 Verksamhetsidé 
Klarälvdalens samordningsförbund ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och 

andra parter för att personer som behöver samlat stöd ska få bättre förutsättningar att 

försörja sig själva. 

 

5.2 Vision 
Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete.  

 

Detta innebär bland annat: 

 

 Samverkan mellan parterna är mer systematiskt – en del av parternas vardag.  

 Helhetssyn på den enskilde ur målgruppen, ingen rundgång mellan myndigheter. 

 Förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte har 

ökat. 

 Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna. 

 Personal inom de medverkande organisationerna ser förbundet som en viktig resurs 

till ordinarie verksamhet. 
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6. Prioriterade målgrupper 

 

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de 

samverkande parterna.  

 

 Personer med någon form av funktionsnedsättning. Företrädesvis unga med 

aktivitetsersättning. 

 Personer med psykisk ohälsa. 

 

 

7. Individinriktade insatser 

 

Förbundet kommer under 2016 att stödja befintliga projekt och lokala projekt finansierat 

av fria medel. 

 

7.1 Projekt Sigurd 
 

Bakgrund  
Ungdomar har det generellt sett svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomar med 

någon form av funktionsnedsättning som medför begränsad arbetsförmåga har ännu svårare 

att få fäste på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av insatser och stöd för att 

dessa grupper ska få lika möjligheter till utveckling och arbete.  

 

Syfte 
Projektets syfte är att förstärka målgruppens stöd för att komma in på arbetsmarknaden.  

Möjlighet att utveckla samarbete, arbetsmetoder och utveckla samverkan med andra 

organisationer och myndigheter.  

 

Mål 
Mål på individnivå är att ge rätt stöd för att ta vara på den gruppens möjligheter att bidra 

på arbetsmarknaden. Att individen känner delaktighet i sin utveckling och i samhället. Att 

deltagaren som person utvecklas, växer som medborgare och får en egen försörjning. 

Andelen personer i arbetskraften ökar. 75 % av deltagarna ska efter deltagande gå ut i 

arbete, studier eller sysselsättning. Rätt insats från rätt myndighet i rätt tid för individens 

behov.  

 

På organisationsnivå är målet att öka integreringen mellan myndigheterna, att prata 

samma språk och förenkla för individen att aktivt delta i rehabiliteringsarbetet. Vidare 

skall samverkansformerna mellan myndigheter och instanser implementeras.  
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Målgrupp 
Unga, under 30 år som saknar fullständigt gymnasiebetyg eller kommer från 

gymnasiesärskolan. Unga, under 30 år som har aktivitetsersättning.  

 

Projekttid 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31 

Budget: 855 tkr 

Uppföljning och utvärdering: Rapporter till beredningsgrupp samt delrapport och slutrapport 

redovisas till samordningsförbundets styrelse.   

Projektägare: Arbetsförmedlingen 

Samverkansparter: Klarälvdalens- och Fryksdalens samordningsförbund, Försäkringskassan 

 

 

8. Strukturpåverkande insatser 
 

Förbundet kommer under 2016 att stödja flertalet strukturpåverkande insatser som syftar 
till att stödja arbetet med integrerad samverkan, kunskaps- och metodutveckling över 
myndighetsgränser samt att aktivt söka möjligheter att ansöka om projektmedel som 
kommer individer ur målgruppen till godo.  
 

Följande strukturpåverkande insatser kommer att stödjas: 

 

1. EU-koordinator  

2. Samverkansteam  

3. Kompletterande arbetsmarknad 

4. Utbildningsinsatser för styrelse och beredningsgrupp 

 

 

 

8.1 EU-koordinator 

 

Bakgrund 
Det finns många olika möjligheter att söka EU-medel för att arbeta med insatser för 

medborgare som idag, på grund av olika anledningar, inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. Samtliga sex samordningsförbund beslutade under 2014 att gemensamt 

finansiera en EU-koordinator. EU-koordinatorns uppgift är strategiskt och operativt.  

Genom omvärldsbevakning informera om kommande och aktuella utlysningar samt vara 

behjälplig i förarbeten och utformande av ansökningar. 

 

Syfte 

Att genom omvärldsbevakning informera om kommande och aktuella utlysningar samt vara 

behjälplig i förarbeten och utformande av ansökningar. 
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Mål 

Öka möjligheten till externt finansierade projekt. 

 

Projekttid 2016-01-01 t.om 2016-02-29 

Budget: 30 tkr  

Uppföljning och utvärdering: Delrapporter redovisas till samordningsförbundets styrelse.    

Projektägare: SOF Samspelet 

Samverkansparter: SOF Samspelet, Arvika/Eda SOF, Fryksdalens SOF, SOF Bådeså, SOF Östra 

Värmland samt Klarälvdalen SOF 

 

 

 

8.2 Samverkansteam 

 

Bakgrund 

Under 2014 har projekt DeSam beskrivit vikten av samverkan och behov av strukturella 

förutsättninga för handläggare att sammarbeta framkom varav Samverkansteam startades 

under andra halvåret 2015. För att säkerställa att utvecklingsarbetet förtskrider samt att 

ge stöd för handläggarna i processen finns behov av att förlänga tjänsten som 

processledare ytterligare 6 månader på 50 %.  

 

Syfte  

Syftar till att skapa en överenskommen struktur som stödjer samverkan mellan parterna 

och handläggarnas samarbete. Att skapa och utveckla överenskomna arbetssätt i 

samverkan utifrån lokala behov. 

 

Mål 

Målet är att genom integrerad samverkan satsa på mer långsiktigt arbete där samverkan 

blir en del i det ordinarie arbete hos parterna. Samverkan innebär att underlätta 

samarbetet mellan myndigheterna på så sätt att vi undanröjer de hinder som finns för 

samarbete kring individer med samordnande behov.  

 

Arbetsmetod 

Processledaren ansvarar för att stödja Samverkansteamens processer. Vidare ansvarar 

processledaren för uppföljning och utvärdering samt rapportering till styrgrupp och 

styrelse. Då alla förbundets parter finns representerade i Samverkansteamen är 

beredningsgrupp styrgrupp för insatsen i syfte att stödja verksamheten och undanröja 

hinder för samverkan. 

 

Projekttid 2016-01-01 t.om 2016-06-30 

Budget: 150 tkr 

Uppföljning och utvärdering: Rapporter till styrgrupp/beredningsgrupp. Delrapporter och 

slutrapport redovisas till samordningsförbundets styrelse.   

Projektägare: Klarälvdalens samordningsförbund 
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8.3 Kompletterande arbetsmarknad 

 

Bakgrund 

Samordningsförbundets uppgift är primärt att verka för att medborgare ska få 

rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Ett syfte med den finansiella 

samordningen är att den gör det möjligt för de samverkande myndigheterna att identifiera 

individernas behov av rehabilitering exempel på grund av en kombination av medicinska, 

psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. Förbundet har aktivt arbetat med 

rehabiliterande insatser för att stärka individer med målet att nå egen försörjning. Det har 

dock varit en svårighet för flera av de personer som berörts att sedan klara komma ut i en 

anställning. Parterna har identifierat behov av att undersöka möjligheter att finna 

arbetstillfällen för de personer som påverkas av arbetsmarknadsrelaterade problem i form 

av exempelvis svårigheter att komma ut i arbetslivet.  

 

Syfte 

Syftet är att genom en förstudie kartlägga möjlighet att genomföra ett lokal 

Kompletterande arbetsmarknadsprojekt liknade det som drivs av Samordningsförbundet 

Göteborg/Hisingen. Vidare syftar förstudien till att ge förslag på ett genomförande. 

 

Mål 

Målet är att införskaffa underlag för eventuell satsning på ett Kompletterande 

arbetsmarknadsprojekt. 

 

 

Målgrupp 

Parterna i förbundet samt andra relevanta parter/intressenter som identifierats under 

kartläggningen.  

 

Projekttid 2016-01-01 t.om 2016-01-31 

Budget: 30 tkr 

Uppföljning och utvärdering: Delrapporter samt slutrapporter redovisas till samordningsförbundets 

styrelse.    

Projektägare: Klarälvdalens samordningsförbund 

 

 

 

8.4 Utbildningsinsatser för styrelse och beredningsgrupp 

 

Finansiell samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att kunna 

samordna resurser på ett effektivt sätt. För att utnyttja detta på bästa sätt krävs kunskap. 

Nationella rådet erbjuder bl.a. utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra 

intresserade. Utbildningen ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella 

samordningen, genomgång av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste 

frågorna inom området.  
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Projekttid 2016-01-01 t.om 2016-12-31 

Budget: 70 tkr 

 

 

 

9. Fria projektmedel 

 

Under 2016 kommer 500 tkr att avsättas för minst två av huvudmännen att ansöka om till 

lokala projekt. Ansökan om medel till lokala projekt skall initieras och beredas av 

beredningsgruppen. Beredningsgruppen har i sitt uppdrag att identifiera lokala behov och 

utifrån det kan fria medel ansökas om hos förbundsstyrelsen. Ansökans kan vara en 

strukturpåverkande insats såväl som individinriktat projekt. Projektansökan skall lämnas 

till tjänsteman för dragning i styrelsen. Styrelsen beslutar om vilket/vilka projekt som skall 

tilldelas medel.  

 
Projekttid 2016-01-01 t.om 2016-12-31 

Budget: 500 tkr 

Uppföljning och utvärdering: Delrapporter samt slutrapporter från respektive projekt redovisas till 

samordningsförbundets styrelse.    

 

 

 

 

10. Uppföljning och utvärdering  
 

- Insatser registreras och följs upp enligt uppföljningssystemet SUS. 

- Beredningsgruppen följer projektens utveckling. 

- Rapport till förbundsstyrelsen för respektive insats/projekt på samtliga 

möten under projekttiden. 

 

 

I de fall projektet ägs av annan part kommer projektledning att bjudas in två gånger under 

projekttiden för att ge en mer utförlig rapport. 
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11. Budget 2016 

 

 

Budget 2016   

Bidrag från huvudmännen   

Forshaga Kommun 231 357,00 

Munkfors Kommun 79 143,00 

Hagfors Kommun 264 500,00 

Landstinget 575 000,00 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1 150 000,00 

Summa bidrag  2 300 000,00 

    

Övriga kostnader   

Sammanträdeskostnader-Arvoden 150 000,00 

Representation 15 000,00 

Tjänsteman/admin 70% 400 000,00 

Nationellt nätverk Finsam 5 000,00 

Lönehantering, bokföring 50 000,00 

Revisor 25 000,00 

Lokalkostnad 20 000,00 

Summa 665 000,00 

    

Projektverksamheter   

Projekt Sigurd 855 000,00 

Delfinansiering EU-strateg/projektkoordinator 30 000,00 

Samverkansteam 150 000,00 

Kompletterande arbetsmarknad 30 000,00 

Utbildningsinsatser, styrelse och beredningsgrupp 70 000,00 

Summa 1 135 000,00 

    

Fria projektmedel   

Fria projektmedel 500 000,00 

Summa 500 000,00 

    

Summa 2 300 000,00 
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12. Förslag till beslut 
 

 

Klarälvdalens samordningsförbund föreslås besluta  

att godkänna Verksamhetsplan och budget 2016 för Klarälvdalens 

samordningsförbund. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Monica Klar                      Torbjörn Johansson 

Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen 

 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Per Lawén   Mats Sandström 

Forshaga kommun  Landstinget i Värmland 

 

 

 

 

 

 


