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Sammanfattning 

Medelstilldelning från medlemmarna 
Förbundet har tilldelats 2,3 Mkr för år 2015. Statens satsning på finansiell samordning 
behålls på samma nivå som tidigare (280 Mkr) under perioden 2012-2016 enligt 
budgetproposition.  
Vid sidan av tilldelade medel påverkas budgetåret 2015 i högsta grad av att Europeiska 
socialfonden, ESF inleder en ny programperiod, 2014-2020. Samordningsförbundet har för 
avsikt att lämna in en ansökan om ett genomförandeprojekt. Vid bifall från ESF så påverkar 
det verksamhet och budget på ett positivt sätt. 
En viktig utgångspunkt inför årets budgetarbete är att en stor del av budgetmedlen redan 
är intecknade för beslutade insatser 2015. De tagna besluten har inriktning på både individ 
och strukturpåverkande insatser. 

 

Verksamhetens inriktning 2015 
Verksamheten kommer att lägga stort fokus på ett mer strukturpåverkande arbete.  
Beslutade individinsatser kommer att bestå av stöd till befintliga projekt. Under 2015 
kommer fortsättningsvis fria medel att lösgöras. Dessa medel kan sökas från parterna 
utifrån identifierade lokala behov.  
 
  
 
Utgångspunkten för årets budget är att 
 

 Fortsätta stödja samordnande insatser för personer med behov av stöd från flera 
myndigheter. 

 Stödja utvecklingen av samverkan mellan parterna 

 Stödja strukturpåverkande insatser 

 Fria medel  
 
 

Under verksamhetsåret 2014 började förbundet att se djupare på samverkan och befintliga 
strukturer kring detta. Vi har sett att en tät dialog mellan parterna i alla led är nödvändigt 
för god samverkan. Detta arbete kommer att fördjupas genom utbildningsinsatser både för 
handläggare, beredningsgrupp och styrelse. Samverkansteam som består av handläggare 
från alla parter skall träffas och tillsammans diskutera utveckling av samverkan.  
   

 
1. Om samordningsförbundet 
 
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. 
 
Verksamheten bygger på Lag 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 
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parterna skall utformas. Det är ett långsiktigt arbete som indirekt kommer målgruppen till 
del. 
 
 
 
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. 
 
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 skall ges utrymme och resurser för att finna fungerande arbetssätt i 
samverkan mellan parterna.  
 
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.  
 
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 
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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.  
På handläggarnivå skall det finnas ett samverkansteam bestående av handläggare från 
parterna. 
Samverkansteamen kommer att vara ett forum där gruppen kommer att träffas några 
gånger per år för att diskutera utvecklingsområden i samverkan. Den enskilde 
handläggaren kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg då det gäller att remittera in 
ärenden som är aktuella för insats inom FINSAM. Då en individ anses vara aktuell för insats 
kallar remitterande handläggare den/de parter där individen är aktuell, till ett 
flerpartsmöte. I de fall individen är aktuell hos försäkringskassan kallas även individen till 
möte. 

 

Vision och verksamhetsidé 

 

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. 
 
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 
 
 

2. ESF-projekt 
 

Under 2014 har en förstudie bedrivits med medel från Europeiska socialfonden. Projekt 
Juventus har undersökt och kartlagt den höga ungdomsarbetslösheten i Klarälvdalen. 
Orsaker till den och vad som skulle kunna vara möjliga lösningar. Inför kommande 
programperiod, 2014 – 2020, kommer resultatet från Juventus vara underlag till förbundets 
satsningar på insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten i området. Genom att 
involvera målgruppen direkt i projektarbetet har vi getts en möjlighet att kunna skräddarsy 
verksamheter som passar ungdomarnas behov och önskemål. Medel från ESF kommer att 
lösgöras under det första kvartalet 2015, då en ansökan kommer att lämnas in utifrån 
Juventus arbete. 
 
Då utlysningarna från ESF beräknas komma sent under 2014 eller tidigt 2015 korrelerar inte 
projektmedel att finansiera projektpersonal under mellantiden. Samordningsförbundet har 
beslutat att finansiera kostnader för projektpersonal under första kvartalet.  
 
Projekttid 2015-01-01 t.o.m. 2015-03-31 
Budget: 350 tkr 
Uppföljning och utvärdering: Redovisning till samordningsförbundets styrelse  
Projektägare: Klarälvdalens samordningsförbund 
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3. Prioriterade målgrupper 

 

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de 
samverkande parterna. Målgrupperna finns i projekt i förbundets egen regi eller i projekt 
som förbundet stödjer. 
 

 Unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Problembilden består ofta av 
avbrutna studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och en komplex 
social kombination. 

 Personer med någon form av funktionsnedsättning. Företrädesvis unga med 
aktivitetsersättning 

 Arbetslösa utan ersättning, sjukskrivna utan ersättning, personer som uppbär 
försörjningsstöd från socialtjänsten. 

 
 
4. Individinriktade insatser 
 
Projekt Sigurd 
 
Bakgrund/Problemformulering  
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 
Möjlighet att utveckla samarbete, arbetsmetoder och utveckla samverkan med andra 
organisationer och myndigheter. Projektets syfte är att förstärka målgruppens stöd för att 
komma in på arbetsmarknaden.  
 
Mål 
75 % av deltagarna ska efter deltagande gå ut i arbete, studier eller sysselsättning. Rätt 
insats från rätt myndighet i rätt tid för individens behov. Öka integreringen mellan 
myndigheterna, vi ska prata samma språk och förenkla för individen att aktivt delta i 
rehabiliteringsarbetet.  
 
Målgrupp 
Unga, under 30 år som saknar fullständigt gymnasiebetyg eller kommer från 
gymnasiesärskolan. Unga, under 30 år som har aktivitetsersättning. En annan grupp som 
kan har det särskilt 
svårt, är ungdomar som helt saknar förankring i samhället och kanske lever i en 
dysfunktionell familj utan stöd från vuxenvärlden.  
 

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Att de implementerade samverkansformerna mellan myndigheter och instanser utvecklas 
och fördjupas.  
 
Förväntat resultat för individerna 
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. 
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Projekttid 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31 
Budget: 300 tkr 
Uppföljning och utvärdering: Regelbundna ärendegenomgångar med berörda parter, redovisning till 
samordningsförbundet.   
Projektägare: Arbetsförmedlingen 
Samverkansparter: Klarälvdalens och Fryksdalens samordningsförbund 
 

5. Strukturpåverkande insatser 
Förbundet kommer under 2015 att stödja insatser som inte är direkt riktat till individer 
med rehabiliteringsbehov. Syftet med strukturpåverkande insatser är att stödja en positiv 
kunskapsinhämtning och metodutveckling över myndighetsgränser. Samt att skapa bredare 
arenor för samverkan. Att aktivt söka och ansöka om projektmedel som kommer individer 
ur målgruppen till godo.  
 
Följande strukturpåverkande insatser kommer att stödjas: 
1.KUR-utbildning 
2.Projektkoordinator/EU-strateg 
3 Kompetensutvecklingsinsatser för styrelse och beredningsgrupp 
 
5:1 KUR - Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med 
psykisk ohälsa – projektbeskrivning 
    
Bakgrund 
Sedan flera år tillbaka samarbetar Landstinget i Värmland och Försäkringskassan för att 
effektivisera sjuk- skrivningsprocessen. I det samarbetet är särskild tonvikt lagd på psykisk 
ohälsa och sjukdomar i nacke, ax- lar och rygg. Inom ramen för detta samarbete har vi sett 
ett stort behov av att kartlägga och analysera bakomliggande faktorer till varför den 
psykiska ohälsan ökar mest och numera är den största diagnosgruppen vid sjukskrivning. 
Försäkringskassans statistik visar att en särskilt utsatt grupp är anställda inom offentlig 
sektor som arbetar inom vård, skola och omsorg.   
Det finns ett behov av att sammanställa de fakta och den tillgängliga kunskapen som finns 
inom området. Det pågår många olika projekt och insatser i Värmland som riktar sig till 
gruppen med psykisk ohälsa. Huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets 
kommuner och Landstinget i Värmland är involverade i olika grad i de olika projekt och 
aktiviteter som pågår. Arbetet sker i parallella spår och är inte i alla delar känt av alla. 
Det finns risk för att behandling och rehabilitering av personer med psykisk ohälsa kan bli 
ineffektivt och inte upplevas som det mest relevanta för individen.    
Syfte   
Parterna arbetar idag på olika sätt och med olika uppdrag kring personer med psykisk 
ohälsa. Det vi ibland kan sakna är samsyn, gemensamma uppdrag och helhetslösningar 
samt gemensam plattform.    
Genom gemensam faktainsamling och analys vill vi öka kunskap och förståelse kring psykisk 
ohälsa hos samverkande parter inklusive arbetsgivare i syfte att kunna ge personer med 
psykisk ohälsa bästa möjliga stöd till eget arbete eller studier.    
Genom att alla involverade parter tar ett samlat grepp är syftet också att effektivisera 
insatserna till personer med psykisk ohälsa.     
Mål  
Det övergripande målet på lång sikt och på samhällsnivå är att minska den psykiska 
ohälsan. Det är dock inte det direkta målet för projektet. De mål vi har är inom kunskap 
och samarbete och är följande:  
-de parter som jobbar med eller kring personer med psykisk ohälsa har fått ökad förståelse 
och kunskap om bakomliggande faktorer och hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck samt 
kunskap om evidensbaserade arbetsmetoder.   
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-de parter som arbetar med eller kring personer med psykisk ohälsa samarbetar med 
varandra på ett effektivs sätt och utifrån individens behov av individuella lösningar.  
-de personer som har psykisk ohälsa har fått möjlighet att påverka och utforma insatser 
och samarbetsformer.     
Målgrupp  
Medarbetare hos alla de samverkande parter som finns runt personer med psykisk ohälsa 
samt arbetsgivare. 
 
Arbetssätt: 
Faktainsamling 
Workshops 
Upprätta samverkan/aktivitetsplan 
Genomförande 
 
Samtliga fem samordningsförbund beslutade under år 2014 att gemensamt delfinansiera 
finansiera KUR-utbildning 

 
Projekttid 2015-01-01 t.om 2015-12-31 
Budget: 121 tkr 
Uppföljning och utvärdering: Delrapporter redovisas till samordningsförbundet.   
Projektägare: Landstinget i Värmland 
Samverkansparter: Riksförbundet RSMH, Riksförbundet för Social och Mental hälsa, 
Handikappförbunden i Värmland, Kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, SOF 
Samspelet, Arvika/Eda SOF, Fryksdalens SOF, SOF Bådeså, SOF Östra Värmland samt Klarälvdalen 
SOF 
 
 

5:2 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.  
I Europastrategin 2020 beskrivs kärnan för Europa i orden ”Smart och hållbar tillväxt för 
alla” vilket ska leda till en positiv utveckling samt till att få fart på medlemsstaternas 
ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb. 
 
Värmlandsstrategin 2014-2020 beskrivs i orden ”Tillsammans utvecklar vi Värmland”, med 
visionen ”Värmland - ett skönare liv”.   
Prioriterade områden i Värmlandsstrategin är bland annat:  
- Livskvalitet för alla,  
- Fler och starkare företag samt 
- Höjd kompetens på alla nivåer. 
  
Från nationellt håll, speciellt via Nationella Rådet, specifikt Försäkringskassa och SKL, 
framhålls vikten av att Samordningsförbunden blir en aktör både i att bidra med resurser 
(personellt och/eller ekonomiskt) och/eller att vara projektägare till EU-finansierade 
projekt. 
Det finns många olika möjligheter att söka medel både regionalt, nationellt och 
internationellt. Budgeten totalt är mycket stor. 
Samtliga fem samordningsförbund beslutade under år 2014 att gemensamt finansiera en 
EU-koordinator 
 
Projekttid 2015-01-01 t.om 2015-12-31 
Budget: 70 tkr 
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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 
 
 

5:3 Kompetensutvecklingsinsatser 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 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. Då Klarälvdalens samordningsförbund till stor del kommer att ha 
en ny styrelse kommande mandatperiod kommer utbildning att genomföras under det 
första kvartalet. 
 
Projekttid 2015-01-01 t.om 2015-03-31 
Budget: 50 tkr 
 
 
 

6. Fria projektmedel 
 

För verksamhetsåret 2014 avsattes 900 tkr i fria medel, där minst två parter i förbundet 
kunnat söka medel för lokala projekt.  
 
Under 2015 kommer 730 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. Projektansökan skall lämnas 
till tjänsteman för dragning i styrelsen. Styrelsen beslutar om vilket/vilka projekt som skall 
tilldelas medel.  
 
Projekttid 2015-01-01 t.om 2015-12-31 
Budget: 850tkr 
Uppföljning och utvärdering: Delrapporter från respektive projekt redovisas till 
samordningsförbundet.    
Projektägare: Klarälvdalens samordningsförbund 

 

7. Slutförande Studiemotiverande Folkhögeskolesatsning 

 

Klarälvdalens samordningsförbund beviljade fria medel till Forshaga kommun och 
Arbetsförmedlingen. Projekt SMF, Studiemotiverande Folkhögskoleinsats startade i 
september 2014. Då insatsen varar i 20 veckor sträcker den sig över verksamhetsåret. 
Arbetet med slutförande kommer att utföras med tidigare beslutade medel. 
 
Projekttid 2014-09-15 t.om 2015-03-31 
Budget: Enligt beslutade medel i 2014 års budget 
Uppföljning och utvärdering: Slutrapporter från respektive insats redovisas till 
samordningsförbundet   
Projektägare: Klarälvdalens samordningsförbund 
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8. 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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9. Budget 2015  
 
 

 
 
 
 

Budget 2015

Forshaga Kommun

Munkfors Kommun

Hagfors Kommun

Landstinget

Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen)

Summa bidrag 

Övriga kostnader

Sammanträdeskostnader-Arvoden

Representation

Lönehantering, bokföring

Revisor

Lokalkostnad

Utbildningsinsatser

Summa

Projektverksamheter

Slutförande och uppföljning projekt SMF 0,00

Delfinansiering EU-strateg/projektkoordinator

Delfinansiering KUR-utbildning

Delfinansiering projekt Sigurd

Projekt Juventus

Ej stödberättigade utgifter EU-projekt

Summa

Fria projektmedel

Fria projektmedel

Summa

Summa

Bidrag från huvudmännen- 

231 357,00

79 143,00

264 500,00

575 000,00

1 150 000,00

2 300 000,00

140 000,00

15 000,00

Tjänsteman/admin 50% 310 000,00

Nationellt nätverk Finsam 5 000,00

40 000,00

25 000,00

24 000,00

50 000,00

609 000,00

70 000,00

121 000,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00

841 000,00

850 000,00

850 000,00

2 300 000,00
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10. Förslag till beslut 
 
 

Klarälvdalens samordningsförbund föreslås besluta  
 
att godkänna Verksamhetsplan och budget 2015 för Klarälvdalens 
samordningsförbund  
 
 

 
 
      
 
 
 

 

 


