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Plats och tid: Skype möte kl. 09.00-12.00
Avser:

§ 1 - § 14
Beslutande:
Göran Adrian, Region Värmland
Mathias Lindqvist, Munkfors kommun
Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen
Pernilla Matsson, Försäkringskassan
Thor Millvik, Hagfors kommun
Gert Björnvall, Forshaga kommun
Övriga närvarande:
Ann-Karin Bohl, förbundschef
Anita Kruse, sakkunnig inom området våld i nära relationer NNS
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1 § Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutar:
- att utse Mathias Lindqvist till justerare.
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2 § Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar:
– att godkänna dagordning.
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3 § Föregående protokoll
Styrelsen beslutar:
– att godkänna föregående protokoll.
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4 § Presentation av nya förbundschef Ann-Karin Bohl
Information
Styrelsen beslutar:
- att godkänna informationen.
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5 § Nya firmatecknare för förbundet, Ärende 21/06
Styrelsen beslutar:
- att Göran Adrian registreras som firmatecknare ett och Ann-Karin Bohl registreras som
firmatecknare två.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ärende: 21/06
Delegation och attest för Klarälvdalens samordningsförbund
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6 § Stoppa våldet – Mäns våld mot kvinnor
Information och presentation av Anita Kruse:

Inom NNS och samordningsförbundens nationella projekt mot våld har de 13
samordningsförbund (Pilotförbund) rutinmässigt använt ett validerat frågeformulär
med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. I nuläget är 25
förbund delaktiga och använder frågeformuläret. Det innebär 11 län och 107
kommuner. Inom kort kommer NNS starta tredje fasen och involvera ytterligare
förbund.
Vid analys av 376 besvarade frågeformulär, från berörda målgrupper i 7 län, uppger
8 av 10 kvinnor och 6 av 10 män att de sett och hört psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld mellan närstående under sin uppväxt. Av de kvinnor och män som sett och hört
våld uppger 9 av 10 att de senare i livet har utsatts för samma våld och/eller
utövat våld själva. Det finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av
våld och en senare psykiskt och fysisk ohälsa.
Projekt ”Stoppa våldet” inleddes med utbildningsinsatser och Västra
Götalandsregionens kompetenscentrum tog fram de sju frågorna. I dessa fanns även
fråga om utövande av våld med. Gemensamt för alla handläggare vid
myndigheterna kommun, region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som
frågade, var att de aldrig tidigare hade frågat om våld innan de startade sitt arbete
inom det nationella projektet. Ingen av handläggarna hade tidigare kännedom om
de omfattande erfarenheter av våld som fanns inom deras målgrupp.
Vare sig de som har omfattande erfarenheter av våld eller handläggare vid
myndigheterna har kunskap om det starka samband som existerar mellan tidigare
erfarenheter av våld och en senare psykisk och fysisk ohälsa. Betydelsen av tidigare
våldserfarenheters påverkan på den psykiska och fysiska hälsan över tid behöver bli
mer känd och samordningsförbunden har möjlighet att sprida dessa kunskaper.
Beredningsgruppen ställer sig positiva till att projekt Rebus börjar ställa frågor till
samtliga deltagare. Projektledarna och förbundschef kommer att få utbildning via
de två filmer som finns på NNS hemsida. Utbildningen kommer att kompletteras
med rollspel och handledning från förbundschef. Om KlaSam väljer att delta i
tredje fasen får vi stöd från annat förbund i Sverige som redan infört arbetssättet.
Målet är att starta med att ställa frågor till samtliga deltagare från och med i höst.
Det är viktigt att projektledarna känner sig trygga innan de börjar ställa frågor. De
ska veta var de hänvisar våldsutsatta, våldsutövare och vuxna barn som upplevt
våld.
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Anita Kruse, sakkunnig på NNS med uppdrag deltar och redogör för uppdraget. Det
sker nu en översyn av lagstiftningen för FINSAM för att tydliggöra uppdraget då det
gäller våld. Det kommer att underlätta arbetet med rehabilitering.
Regeringsuppdraget riktades till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
samordningsförbunden augusti 2019 och arbetet pågår under 2021. Man hoppas på
en förlängning i ytterligare två år. Anita kommer att ha ett möte med Ardalan
Shekarabi den 19 maj för att diskutera ett fortsatt regeringsuppdrag. I juni deltar
hon även i ett möte med justitiedepartementet och några ytterligare departement.
Ambition är att fortsätta till 2023.
Kostnaderna står förbunden för själva. Det som ska göras är bland annat att ta fram
en broschyr om vilken hjälp och stöd som finns för målgrupperna.
När projektet togs fram togs en kravspecifikation fram. I fas tre kommer ytterligare
12 förbund. Kriterierna är bas- och metodutbildning och en utbildning om
hedersrelaterat våld. Det gäller alla målgrupper; våldsutsatta, barn som ser och
hör våld samt våldsutövare.
Styrelsen beslutar:
- att notera informationen.
- att uppdra till förbundschef att ta fram utbildningsfilmer och planera inför genomgång
och diskussion på styrelsemöte.
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7 § Förnyande av avtal redovisningstjänst och ekonomistöd
Information:
I samband med att förbundschef övertar de administrativa uppgifterna för förbundet har
behovet av ytterligare stöd från Forshaga kommun uppstått. Ekonomen har övertagit
följande uppgifter efter att förbundets administratör slutat sin tjänst:
-

löpande hantering av kontering/mottagningsattest av leverantörsfakturor
momsdeklaration
utskick av fakturor årsvis till övriga finansiärer i förbundet
fylla i ekonomidelen i årsredovisningen utifrån färdiga bokslutsiffror
fylla i Excel-mallen med utfallsiffor till förbundets möten

För dessa ytterligare tjänster läggs ytterligare 12 tkr för 2021 och summan för året blir 43
tkr.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna informationen.
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8 § Omvärldsbevakning inför utarbetande av värdegrund
Information:

Enligt uppdrag vid styrelsemöte 2021-02-10 har styrelsens ledamöter sänt in sina respektive
värdegrunder. Samtligt insänt material är övergripande och ett exempel på en sådan
övergripande värdegrund är den statliga värdegrunden. Styrelsen behöver ta ställning till om
det ska handla om värdegrund för styrelsen eller framtagande av värdegrund för förbundet.
Värdegrund för styrelsearbete: utifrån vision, fastställda mål behöver vi prata om våra
respektive kulturer och organisatoriska förutsättningar. Hur får vi ihop det? Som
styrelseledamot representerar vi…. Det finns olika arbetssätt och jag har haft kontakt med
Anna Lexelius, förbundschef Södertörns samordningsförbund. Hon var huvudsekreterare för
Tillitsdelegationen fram till 2019.
Hon menar att: Samordningsförbund en arena för samhällsproblem
Jag tänker som ny; det är inte konstigt att det gnisslar – både i den operativa
verksamheten och styrningen. Vi sa häromdagen att projektledarna blir som personliga
ombud gentemot AF och FK. Det behöver vi jobba på. Ser fram emot att
överenskommelsen verkställs.
Kärnan i tillitsbaserad styrning och ledning är fokus på medborgarens behov och vad
verksamheten syftar till. Alla beslutsled bör ha ett starkt fokus på samverkan, helhet och
tillitsfulla relationer.
– Det här är frågor som samordningsförbunden jobbar med. Det måste hela tiden finnas en
tillit mellan parterna. Nu gör det inte alltid det. Organisationerna är duktiga på sin
verksamhet men brister i samverkan med varandra. Jag ser det som en av våra största
samhällsutmaningar.
Anna är beredd att komma till oss den 22 september för att tala om bland annat
tillitsbaserad styrning och hur Södertörn har arbetat med värdegrundsfrågor.
Styrelsen beslutar:
– att ta till sig informationen samt
- att ge Ann-Karin uppdrag att bjuda Anna Lexelius till nästa styrelsemöte.
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9 § Internkonferens i samband med styrelsemöte i höst
Information:
Nästa styrelsemöte är den 22 september. Till dagen inbjuds beredningsgruppen och
projektledarna att delta. Under dagen ska:
 förbundets och styrelsens värdegrund behandlas
 projekten presenteras

Styrelsen beslutar:
– att uppdrag till förbundschef att anordna en internkonferens.
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10 § Pågående insatser
Information:
 Rebus utredningar då det gäller diagnoser som behöver uppdateras eller förnyas har
lett till intresse från andra förbunds projektledare. Projektledarna kommer därför
att anordna en föreläsning med Joakim Hedbrandt, psykolog på Vitur AB för övriga
förbunds projektledare.
 Studie om behov runt unga vuxna planeras tillsammans med ungdomscoach, Peter
Johansson Forshaga kommun. Peter är nyanställd som fått ett liknande uppdrag.
Genom samverkan och samordning i respektive uppdrag kan samordningsvinster
uppnås.
 Planering inför att gå in i projekt ”Stoppa våldet” pågår.
 Då det gäller arbetet med kvalitet och samverkan har Rebus gjort en avvikelse till
Försäkringskassan i ett ärende. Mall för avvikelsen hämtades från MIA-projektet, ett
ESF-finansierat utvecklingsprojekt i fem av Stockholms samordningsförbund.
Avvikelser syftar till lärande och genom att lyfta ärenden som ”går snett” kan vi
förbättra vårt eget arbete och vårt arbete i samverkan.
 SUS – användning enligt instruktioner
 Beredningsgruppen i egenskap av Rebus styrgrupp, har fastställt uppdatering av
anvisningsdokument för in- och utskrivningskriterier.
 I övrigt träffas Ann-Karin, Tove och Yvonne två timmar varannan vecka för
uppföljning och verksamhetsutveckling.
Styrelsen beslutar:
– att notera informationen.
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11 § Beredningsgrupp
Information:
Vid beredningsgruppens möte den 16 april behandlades frågan om beredningsgruppens
uppdrag att ta fram förslag på användning av årets Fria medel. Vid mötet framkom inga
konkreta förslag. Ann-Karin uppmanade beredningsgruppens medlemmar att fundera och ta
kontakt för att behandla förslag. Förslag från Försäkringskassan har inkommit då det gäller
att stärka arbetet med uppföljning av genomförda projekt.
Styrelsen beslutar:
- att notera informationen.
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12 § Budgetuppföljning
Information:
Kostnaderna för verksamheterna ryms inom budgeterad ram.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna.
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13 § Lägesrapport myndigheterna/parterna
Försäkringskassan
Det har varit en ökad intensitet under våren utifrån de extra förmånerna som beviljats
under våren på grund av Corona.
Den 15 mars ändrades lagen i Socialförsäkringsbalken med ett bredare undantag vid
arbetsförmågebedömningar. Det innebär att en ny bedömning kan gälla upp till ett år.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har upprättat en gemensam viljeförklaring som
visar intentionen av samarbete i FINSAM-förbunden.
Forshaga
En ny IFO-chef börjar inom kort. En ny organisation på IFO innebär bland annat en
sammanslagning av utförar- och myndighetsenheterna. Det kommer att bli en ny
arbetsmarknadsorganisation.
Hagfors
Munkfors
Munkfors har enbart en nämnd och flera utskott. Det ser bra ut ekonomiskt för kommunen
förutom inom LSS-verksamheten utifrån ett ärende. I verksamheterna så är det en ny AMEchef. Budgetarbete inför 2022 pågår.
Arbetsförmedlingen
Myndigheten reformerar och från och med nästa vecka kommer arbetssökande använda
externa leverantörer. Detta utifrån januariöverenskommelsen. Myndigheten ska arbeta mer
med uppföljning och beslut. Vad Arbetsförmedlingen ska utföra i framtiden är oklart och
det väntas en departementsskrivelse inom kort. Det är en dramatisk ökning av
ungdomsarbetslösheten för närvarande. De ungdomar som gick ur gymnasiet förra året och
som inte kan eller vill studera vidare är en utsatt målgrupp. Det gäller även de som är 55
år och äldre som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen.
Region Värmland
Pandemin tar mycket resurser. Det är många som behöver vård och det är allt fler yngre
personer som behöver vård. Budgetmässigt ser det bra ut. Styrdokumenten
Värmlandsstrategin och folkhälsoplanen är ute på remiss.
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14 § Övriga frågor
Ann-Karin informerade om att Regionstyrelsen inbjudit länets förbundschefer den 26 maj
för att redogöra för resultatet för 2020 och plan för 2021.
Ann-Karin redogjorde för information som inkommit om frågan om titeln förbundschef.
Enligt informationen så ska titeln på förbundets tjänsteperson stämma med
förbundsordningen. Byte av titel är en fråga där samtliga av förbundets parter ska vara
enliga.
Styrelsen beslutar:
- att notera information om presentation på Regionstyrelsen.
- att uppdra till Ann-Karin att undersöka frågan om formaliteter runt byte av tjänstetitel.
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