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Sammanfattning 
 
Medelstilldelning från medlemmarna för 2014 är 2,3 Mkr. 
Förbundet äskade samma medelstilldelning som för 2013. Verksamheten har till viss del 
förändrats genom ett mer strukturpåverkande arbete. Individinsatser har minskat då både 
antal deltagare och det individriktade arbetet har förändrats.  
Under 2014 kommer mer fria medel att lösgöras. Dessa medel kan sökas från parterna 
utifrån identifierade lokala behov.  
 
Budget 2014 är intecknad till en summa av 640 Tkr. Det är kostnader för administration, 
arvoden och revision.  
 
Utgångspunkten för årets budget är att 
 

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

 Fortsätta främja arbetet med stöd till socialt företagande 

 Stödja utvecklingen av hållbara strukturer för samverkan mellan parterna 

 Strategisk satsning mot näringslivet i syfte att etablera ett långsiktigt samarbete 

 Mer fria medel 
 

 
Redan under verksamhetsåret 2013 började förbundet mer strukturerat arbeta ut mot 
näringslivet. Processledarna har inventerat de lokala behoven hos arbetsgivare i regionen. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2014. En kombination av samverkansstrateg/ 
deltagarstödjare (DeSam) kommer att prövas under 2014. Samverkan innefattar inte enbart 
förbundets parter, fler aktörer behöver kopplas till för en långsiktig hållbarhet. För att få 
ut information om förbundet kommer vi att delta i och arrangera nätverksträffar. 
 
 
Klarälvdalens samordningsförbund har nu verkat sedan april 2007. Ingående kommuner är 
Hagfors, Munkfors och Forshaga. Verksamheten har utvecklats och har inför 2014 tre 
tydliga inriktningar. Deltagarstöd, samverkansstrateg samt utveckla samarbete med 
näringslivet. 
 
Det deltagarstödjande arbetet innebär att man i samverkan med parterna finner lösningar 
för den enskilde enligt upsatta mål.   
 
Samverkansstrategen stödjer samverkan mellan parterna. 
 
Ett tydligt utåtriktat arbete mot näringslivet. 
 
 
Budgetprocess 
 
Statens satsning på finansiell samordning behålls på samma nivå under 2012-2015.  
Klarälvdalens samordningsförbund förväntas då få samma tilldelning som 2013, 2,3 Mkr.  
 
Dessa medel är fördelade enligt budgetförslag 2014.  
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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 samordnig 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 
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.  
 
 
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. 
Handläggare skall ges utrymme för att finna fungerande arbetssätt i samverkan mellan 
parterna. DeSam skall följa och utveckla processen för att nå långsiktighet i samverkan. 
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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 
 
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 finns i varje kommun en grupp bestående av handläggare från parterna. 
Handläggargruppen kommer att vara ett forum där gruppen kommer att träffas några 
gånger per år för att diskutera utvecklingsområden i samverkan. Handläggarna 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, samt DeSam 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 

 Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga 
samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med 
behov av särskilt stöd 

 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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Verksamhetsområden 2014 
  
Personer som behöver samordnat stöd från flera myndigheter 
 
De är personer som inte kommer vidare trots stöd inom de befintliga verksamheterna.  
 

 Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 
Problembilden kan bestå av oavslutade studier, psykisk ohälsa, 
neuropsykiatriska funktionshinder samt en komplex social situation.  

 Personer med någon form av funktionsnedsättning 
Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder. Företrädesvis 
unga med aktivitetsersättning. Denna grupp har ökat och har det extra svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Ofta saknar ordinarie verksamhet insatser 
för målgruppen. Dessutom saknas attitydförändrande arbete riktat till 
arbetsgivarna. 

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

 
Antal personer i insatser under 2014 är 14 stycken. Målet är att 50 % skall gå ut i 
egenförsörjning, 20 % till studier, 30 % skall ha hamnat hos rätt part för fortsatt 
planering/rehabilitering. DeSam skall finnas med som ett stöd i processen kring 
deltagaren. Parallellt med deltagarstöd skall arbetet ut mot näringslivet intensifieras.  
 
 
Samverkansstrateg – insats för att främja samverkan och utveckling 
 
Samverkansstrategen (DeSam) kommer att ha ett specifikt uppdrag att etablera långsiktiga 
samarbeten mellan lokala arbetsgivare och myndigheternas arbetsmarknadsinsatser. SAM 
kommer att ha en kombinerad tjänst, dels som samverkansstrateg ut mot arbetsmarknaden 
dels som deltagarstödjare. I DeSam:s uppgifter ligger också att verka som ett stöd i 
processen att utveckla samverkan mellan parter och övriga nödvändiga samverkansparter.  
 
Med det här arbetssättet kan en naturlig matchning ske över tid. DeSam får en naturlig 
ingång till arbetsgivare och deras kompetensbehov, samtidigt som de inskrivna deltagarnas 
kompetens och eventuella kompetensbehov blir kända.  
 
En utförlig arbetsbeskrivning för DeSam kommer att utverkas i samband med rekrytering.    
 
 
ESF-projekt 
 
En ansökan om förstudiemedel har lämnats till ESF-rådet. Inriktningen på ansökan ligger i 
linje med förbundets målgrupp. Projektansökan har som huvudmål att inventera 
ungdomsarbetslösheten i Klarälvdalen samt att initiera ett långsiktigt tillväxtarbete. Det 
ska göras genom att ungdomar själva skall få undersöka orsak och verkan av 
problembilden. Befintliga system skall undersökas för att se var en förstärkning av insatser 
bör ske. Målet med förstudien är att ansöka om ett genomförandeprojekt under nästa 
programperiod 2014-2020. Beslut om beviljad förstudie sker den 4 december 2013. 
 
Socialt företagande 
 
Under 2013 har projekt Linea som finansierats av förbundet initierat arbetet med sociala 
företag. Detta arbete kommer att följas upp och fördjupas under 2014. De konklusioner 
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och konkreta idéer som framkommit under föregående år skall fortsatt stödjas för att 
kunna förverkligas. I budget finns en summa om 150 000 kr till riktade insatser.  
 
Fria projektmedel 
 
För verksamhetsåret 2013 avsattes 250 000:- i fria medel, där minst två parter i förbundet 
kunnat söka medel för lokala projekt. Forshaga kommun ansökte som huvudman 
tillsammans med övriga parter i förbundet projektmedel för att genom djupintervjuer 
kartlägga ungdomsarbetslösheten i hela förbundsområdet.  
 
Under 2014 kommer 900 000 Kr att avsättas för minst två av huvudmännen att ansöka om 
till lokala projekt. Ansökan om medel till lokala projekt skall initieras av 
beredningsgruppen. Projektansökan skall lämnas till tjänsteman för dragning i styrelsen. 
Styrelsen beslutar om vilka projekt som skall tilldelas medel.  
 
 
Spridning 
 
För att tydligt synliggöra finansiell samordning ute i samhället och vilka resurser som 
förbundet kan bidra med så kommer vi att delta i och arrangera nätversträffar.  
 
 
Kompetensutveckling 
 
Ett fortsatt stort behov finns hos parternas handläggare om fortbildning inom psykisk 
ohälsa och bemötande vid olika neuropsykiatriska funktionshinder. Fyra 
utbildningstillfällen är planerade under året. Förbundet kommer att bevaka 
utbildningstillfällen som berör styrelse och beredningsgrupp löpande under året. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 

- Insatser registreras och följs upp enligt uppföljningssystemet SUS. 
- Beredningsgruppen följer projektets utveckling. 
- Rapport till förbundsstyrelsen på samtliga möten under projekttiden. 
- Utvärdering sker genom intern mätning på deltagarnas resultat. 
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Budget 2014 
 
 
Budget 2014 är upprättad enligt de verksamheter och mål som förbundet har.  
 

  Budget 2014 

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 

  2 300 000,00 

Verksamhetsanknutna kostnader   

Kostnader DeSam   

Personalkostnader 530 000,00 

Insatser, hyror, tel   

Utbildning/information/studiebesök  15 000,00 

Lokal inkl el 10 000,00 

Rehabiliterande insatser 50 000,00 

Riktade insatser/tillväxt/externa 

tjänster/samverkansinsatser/nätverk 
150 000,00 

Telekommunikation 5 000,00 

Summa 760 000,00 

    

Sammanträdeskostnader-Arvoden 130 000,00 

Representation 15 000,00 

Tjänsteman/Admin 300 000,00 

Nationellt nätverk Finsam 5 000,00 

Personal/Ekonomitjänster 25 000,00 

Medlemsavgift Pacta 0  

Revisorskostnader 25 000,00 

Lokalhyra/materiel 20 000,00 

Utbildningsinsatser samverkan 120 000,00 

Summa 640 000,00 

Fria projektmedel 900 000,00 

    

    

Summa  2 300 000,00 
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Förslag till beslut 
 
 
Klarälvdalens samordningsförbund föreslås besluta  
 
att godkänna Verksamhetsplan och budget 2014 för Klarälvdalens 
samordningsförbund  
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 


