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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Plats och tid:  Forshaga, Lärcenter kl. 9.00 – 12.00 
 
Avser:  § 1 - § 16 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

 Pernilla Mattsson, Försäkringskassan 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 
Jens Fischer, Hagfors kommun (via Teams) 

 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 

 
 
 

Justerare:  
Justeringens plats och tid: Digitalt den 21 november 2022 
 
Protokollet signeras digitalt av ordförande, justerare och sekreterare. Elektroniska 
underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida. 
 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på www.klasam.se. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 1 Val av protokolljusterare 
 
Styrelsen beslutar: 
 
- Att utse Marita Ögren till justerare. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
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0552-447 76 

§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar: 
 

- Att godkänna dagordningen. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 3 Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar: 
 
- Att godkänna informationen. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 4 Intern styrning och kontroll 2023 
 
Ärendet:  
Klarälvdalens Samordningsförbunds styrelse upprättar dokument avseende intern styrning 
och kontroll för att säkerställa att förbundets mål och uppdrag uppnås. Dokumentet ska ge 
ett stöd för att arbeta med verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig 
finansiell rapportering samt efterlevnad av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. En god kontrollmiljö utvecklas över tid och styrelsen ska varje år 
uppdatera och aktualisera dokumentet avseende intern styrning och kontroll.  
 
Inför 2023 är följande kontrollmoment prioriterade:  
Utifrån identifierade utvecklingsområden under 2022 framkommer att följande moment 
behöver följas upp och kontrolleras under 2023. 

 Uppföljning av rådighets- och samordningsansvar i förbundsfinansierade insatsen – 
Förbundet har identifierat ett behov av att se över uppföljningen av arbetsmiljön 
för de medarbetare som ansvarar för individinsatsen.  

 Kvalitetssäkring vid byte av förbundets säte – Då de tjänster som utförs av 
Forshaga kommun ska övertas av Munkfors kommun ska en kvalitetssäkring göras. 
Detta utifrån ekonomi, rättssäkerhet och effektivitet.  

 
Styrelsen beslutar:  

- Att fastställa planen för intern styrning och kontroll för 2023.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 5 Riktlinje för roller och ansvar 
 
Ärendet:  
Utifrån den workshop som genomfördes vid internkonferensen i september har förbundet 
förankrat förslag på roller och ansvar. Utifrån resultatet har ett dokument ställs samman 
för att beskriva förbundet då det gäller bland annat:  

 sammanhang lokalt, regionalt och nationellt och 

 struktur för förbundets arbete samt roller och ansvar 
 
Syftet är att ha som underlag vid introduktion av nya representanter, projektledare, 
styrelseledamöter samt även material för parterna att ta del av. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att fastställa riktlinje för roller och ansvar.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 6 Strukturinsatser 2023 
 
Ärendet:  
En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att 
arbeta strukturpåverkande, mobilisera samverkan samt stödja processer för mer effektiv  
resursanvändning. Strukturinriktade insatser innebär att förbundet stödjer metod- och 
kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Förbundet är ett aktivt stöd till 
nätverk mellan parterna och arbetar för att erfarenheter kring samverkan tas tillvara på 
bästa sätt. Vidare arrangerar och möjliggör förbundet gemensamma informations-
satsningar, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna.  
 
Förbundschefen ansvarar för att sprida information om förbundets uppdrag och 
verksamhet. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos parterna men också 
via hemsidan och nyhetsbrev. Nedan följer en beskrivning av de strukturpåverkande 
insatser som förbundet kommer finansiera under 2023. 
 
Finansiell samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att samordna 
resurser på ett effektivt sätt. För detta krävs kunskap. Nationella rådet erbjuder bl.a. 
utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbildningarna 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.  
 
Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- 
och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas 
samlade ansvarsområde. Utifrån identifierade behov finns möjligheter att, löpande under 
året, initiera och föreslå utbildningar och kompetensinsatser. Beslut om insatser, utöver de 
som beskrivs här, fattas av styrelsen i samråd med beredningsgruppen. Målgrupperna är 
följande:  

 parternas personal och chefer som i sina uppdrag arbetar med personer i behov av 
samordnad rehabilitering  

 styrelse  

 beredningsgrupp (inklusive styrgrupp)  

 projektägare  

 projektledare och projektmedarbetare 

 förbundschef 
 

Under 2023 kommer bl.a. utbildningar i Tjänstedesign och JGL1 att erbjudas. Vidare 
kommer parterna erbjudas utbildning och introduktion i BIP2. Utifrån ny mandatperiod med 

                                                 
1 Jämställdhet, Genus och ledarskap 
2 BIP står för Beskæftigelses Indikator Projektet. BIP är internationellt den hittills mest omfattande 

progressionsmätningsstudie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i 

arbete. BIP har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sannolikheten att få 

ett jobb. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/763b5d56-2e5f-4453-b174-e22028e1cd16

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-11-16  Sida 8 av 19 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

delvis nya styrelseledamöter kommer styrelseutbildning genomföras gemensamt i 
Värmland/Dalsland i februari.  
 
Förbundet har identifierat följande grupper där det finns behov av kompetenshöjande 
insatser för att öka samverkansparternas kunskaper i arbetet med målgruppen:  

 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i behov av samordnad 
rehabilitering. 

 Personer med marginell intellektuell funktionsnedsättning i behov av samordnad 
rehabilitering. 
 

Inom ovanstående områden kommer föreläsningar att erbjudas under året. Målgruppen är 
personal och chefer hos parterna.  
 
Förbundet har ambitionen att vara en del i ett regeringsuppdrag ”Stoppa våldet” om att 
öka upptäckten av Våld i nära relationer. Deltagande påbörjades under 2021 genom 
utbildningsinsatser men avbröts våren 2022 utifrån beslut om att prioritera den allt längre 
kön till insats Rebus. Ambitionen är att förbundets finansierade individinsatser framöver 
ska delta i ”Stoppa våldet” som leds och samordnas av NNS.  
 
Projekttid: 2023-01-01 t.om 2023-12-31  
Budget: 120 tkr   
 
Uppföljning och utvärdering: Varje insats utvärderas och redovisas till förbundets 
beredningsgrupp och styrelse samt i delårs och årsbokslut. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna finansiering av strukturinsatser under 
verksamhetsåret 2023. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

 
§ 7 Ansökan Rebus 2023 
 
Ärendet:  
Rebus startades 2017 utifrån behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i 
åldern 18- 64 år som: 

• behöver samordnad rehabilitering och  
• kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter och  
• där behoven inte kan tillgodoses i förbundets tre kommuner   

 
Syftet med Rebus är att öka välbefinnande och livskvalitet för målgruppen vilket leder till 
att de närmar sig eller når egen försörjning.  
 
Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom 
upprättade delmål (steg) samt övergripande slutmål (uppdraget). 80 % skall, mätt mot 
uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut 
nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen. 
 
Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och 
rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, 
psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vid inskrivning vara 
aktuella hos minst två av parterna i förbundet. 
 
Projekttid: 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31 
 
Budget: 1 762 257 kr 
Projektägare: Forshaga kommun 
 
Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. 
Halvårsrapport samt slutrapport redovisas till förbundets styrelse samt i årsbokslut. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna finansiering av individinsatsen Rebus med 1 762 257 tkr under 
verksamhetsåret 2023. 

- Att uppdra till förbundschef att tillse att resursägaren för Rebus är representerad i 
styrgruppen. 
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§ 8 Fria medel 2023 
 
Ärendet:  
Under 2023 erbjuds möjlighet för parterna att ansöka om medel till insatser. Ansökan sker 
genom blankett på förbundets hemsida, bereds av beredningsgruppen och beslutas av 
förbundets styrelse. I ansökan ska beskrivas vilket av förbundets målområden för 
verksamhet som uppfylls.  
 
Ansökningstid: 2023-01-01 t.o.m. 2023-10-12 
 
Budget: 231 230 kr 
 
Uppföljning och utvärdering: Rapportering från insats redovisas till samordningsförbundets 
styrelse.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att avsätta 231 230 till fria medel för 2023. 
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§ 9 Verksamhetsplan och budget för 2023 
 
Ärendet:  
Verksamhetsplanen och budget för 2023 innehåller bland annat inriktningen för förbundet, 
målgrupp, upprättade mål för verksamheten, aktiviteter för att uppnå målen samt mått för 
uppföljning.  
 
Styrelsen och beredningsgruppen har behandlat förbundets tre målområden samt 
tillhörande aktiviteter vid internkonferensen i september 2022. Vidare har styrelsen 
fastställt finansiella mål samt mått för uppfyllnad av målen vid september månads 
styrelsemöte.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2023. 
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§ 10 ESF-ansökan tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige 
 
Ärendet:  
Klarälvdalens Samordningsförbund deltar tillsammans med övriga samordningsförbund i 
Norra Mellansverige i en förstudie under 2022 för att förbereda inför en gemensam ansökan 
om finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) Norra Mellansverige. ESF aviserade, i 
juni 2022, en riktad utlysning till samordningsförbunden. Utlysningen kommer att ligga 
inom programområde A1: Kompetenshöjande insatser till personal för ett effektivare 
arbete inom samordningsförbunden och för att utveckla och göra dem effektivare i deras 
uppdrag och därigenom främja stödet till de individer de arbetar med. 
 
Utlysningen väntas i januari och senast i slutet av mars ska ansökan vara inlämnad. Beslut 
fattas den 14 juni och projektstart hösten 2023, under förutsättning att projektet beviljas 
medel. Utlysningen kommer att ge möjlighet för projekt i tre år. Medfinansieringen är 40 % 
och består av arbetstid från personal i befintlig verksamhet i organisationerna hos 
parterna, samordningsförbundens kansli och styrelse samt eventuellt eget kapital.  
Karlstad kommun har erbjudit sig att vara huvudman för projektet. Där finns Värmlands 
Projektparaply, som sedan 2015 ansvarar för ett flertal ESF-finansierade projekt med 
kommunerna i länet som delprojektägare. Beträffande organisering och styrning föreslås en 
styrgrupp med representation från samordningsförbunden under ledning av projektägaren 
Karlstad kommun. Styrelsen kommer att få ta del av ansökan innan den sänds till ESF-rådet 
i mars. 
 
Det är viktigt att de aktiviteter som planeras i ett genomförande av projektet verkligen 
speglar de behov som varje förbund har och att dessa är förankrade hos både styrelser och 
chefsgrupper. En inventering av parternas behov har därför behandlats i berednings-
gruppen i oktober och fortsättning följer vid december månads beredningsgrupp.  
 
Samtliga beredningsgrupper i Värmland kommer att träffas i början av januari för att 
tillsammans se över behov och bearbeta förslag på aktiviteter i ett genomförande. 
Parallellt med detta pågår uppsökande aktiviteter gentemot de regionala aktörerna i 
Värmland för att se över behov och förslag på samarbete i ett genomförande av projektet. 
Detta arbete sker i samverkan med övriga förbundschefer i länet.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att ge förbundschef i uppdrag att arbeta vidare med innehållet i ansökan 
tillsammans med övriga förbundschefer i Norra Mellansverige och Karlstads 
kommun. 

- Att ställa sig bakom förslagen runt organisering och styrning av projektet samt 
uppdra till förbundschef och presidiet att bevaka att förbundet blir representerat i 
projektets styrgrupp.  
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§ 11 Information om nytt system för uppföljning Finsam 
 
Ärendet:  
Pernilla Mattsson redogör för Försäkringskassans arbete med att ta fram ett nytt 
uppföljningssystem.  
 
Våren 2021 togs beslut att utveckla ett nytt system för uppföljning av Finsam 
Nuvarande system SUS uppnår slutet av sin livscykel och kommer upphöra under 2023 
Under arbetets gång har det framkommit att det finns brister i lagstödet för att hantera 
uppgifter om deltagare i insatser.  
 
För förbundet innebär detta:  

 Ingen inrapportering i SUS efter årsskiftet 22/23 förutom utfall för 2022 

 Inrapportering av verksamhet från 2023 och framåt ska ske i Uppföljning Finsam 

 Driftsättning av Uppföljning Finsam under första halvåret 2023  

 Uppföljning Finsam kommer ha en efter lagstödet anpassad funktionalitet, men kan 
komma att utvecklas i takt med förbättrat juridiskt stöd 

 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att notera informationen.   
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§ 12 Information från förbundschef 
 
Löfte om utbildning i BIP som medfinansiering från förbunden i projekt Yrkesväg 
Länsstyrelsens beviljade projekt Yrkesväg har av, en förbundschef, utlovats resurser för 
utbildning i BIP till de 15 ingående kommunerna. Detta finns beskrivet i ansökan om medel 
där förbunden benämns samarbetspartners. Inskrivet löfte har inte förankrats hos övriga 
förbundschefer och därmed inte i Värmlands/Dals förbundsstyrelser. 
Löftet uppmärksammades då Samspelets resurser av utbildare bokades in på möten. 
 
Möte har hållits mellan resursägare Samspelet och Karlstads kommun tillsammans med 
ansvarig på Länsstyrelsen där situationen beskrivs. 
Löfte ges om att resurser ges till introduktions- och kick-off tillfällen, totalt tre tillfällen 
 
Situationen kommer nu lyftas i alla förbundsstyrelser för ställningstagande. 
 
Samspelets ställningstagande är att styrelsen inte ser någon lösning till mer resurser från 
Samspelet än de som redan utlovats för introduktion och kick-off.  

 
NNS extra insatta medlemsmöte  
Medlemsmötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag om oförändrad 
medlemsavgift. Vidare beslutade medlemsmötet att stödja styrelsens förslag om att NNS 
fortsätter arbeta vidare med: 
NNS arbetar vidare med att: 
- förtydliga föreningens mål och syfte 
- sträva efter ökad delaktighet, transparens och förbättrad kommunikation 
- testa idén med ett förbundschefsträffar en gång i månaden 
- vidareutveckla kontaktmannaskapet och utveckla föreningens förmåga till politiskt 
påverkansarbete 
- skyndsamt säkra tjänstepersonstödet utifrån rådande ekonomi 
- tillsammans prioritera och anpassa verksamheten i föreningen efter de resurser som 
finns 
- förtydliga ett finansiellt mål för föreningen och ta ett formellt beslut i frågan 
- varje verksamhet klarar sin egen ekonomi och genererar ett visst överskott (5-10%) till 
föreningen för att säkra samordning, kommunikation och administration 
- sträva efter att finna kompletterande finansiering till föreningens arbete 
 
Parternas beslut om ansvarsfrihet för 2021 
Den 1 november har samtliga parter fattat beslut om ansvarsfrihet för 2021.  
 
Byte av säte 
Förslag på förbundsordning har sänts till parterna. Från Arbetsförmedlingen inkom beslut 
från den 28 oktober att Arbetsförmedlingen beslutar att godkänna reviderad 
förbundsordning i sin helhet. Försäkringskassans beslut inkom den 11 november. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

I övrigt så pågår planering av överflyttning av bland annat ekonomiadministration, lön- och 
arvodeshantering. Förbundschef har upprättat ett planeringsdokument för att 
kvalitetssäkra arbetet. Där framgår aktivitet och ansvar samt tidsplan.  
 
Tider för styrelsemöten 2023 
Nu har ett schema tagits fram där samtliga förbund har tider för styrelsemöten 2023: 

- Klarälvdalens SF: 18/1, 15/3 (em i samband med internkonferens 14-15/3), 24/5, 
13/9, 11-12/10 (interkonferens ej styrelsemöte), 15/11 

 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen.   
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 13 Beredningsgrupp 
Vid beredningsgrupp den 21 oktober behandlades frågan om projektägarskapet för Rebus 
från och med 2024. Projektägaren och arbetsmarknadscheferna för Munkfors och Hagfors 
kommer att träffas för att behandla frågan om vad ansvaret som projektägare innebär. 
Beredningsgruppens inställning är att ansvaret för Rebus ska ligga på en av de två 
kommunerna Hagfors eller Munkfors.  
 
Frågan om framtida behov av kompetens och utveckling inom parternas arbete med 
förbundets målgrupper behandlades. Beredningsgruppen fick i uppdrag att se över 
kompetens- och utvecklingsbehoven i sina respektive verksamheter för att frågan åter ska 
behandlas i december månads beredningsgrupp.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen.   
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
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§ 14 Budgetuppföljning oktober  
 

 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen.  
  

Kostnader Budget

Redovisat t o m okt 

mån Återstår Kommentar

Sammanträdeskostnader-Arvoden 120 000 -92 764 27 236

Kringkostnader förbundschef 50 000 -16 102 33 898 lokalhyra, tel, dator

Förbundschef; ledning 30 % och admin 20 % 471 240 -389 544 81 696 8 mån redovisat

Nationellt nätverk Finsam 5 000 -5 288 -288

Indikatorer, licens 10 000 -10 000 0

Köp av administrativa tjänster, ek.adm, personal, diarium, dataskyddsombud180 000 -153 750 26 250

ek.adm, löneadm , 

personuppgiftsbiträde, 

hemsida/årskostnad

Revisor 26 000 -47 070 -21 070

revision samt granskining/utredning 

fakturor från Forshaga kommun

Övriga kostnader 20 000 -8 903 11 097 Bank avgifter m m, konferens, hemsida

Summa 882 240 -723 421 158 819

Budget

Redovisat t o m okt 

mån Återstår Kommentar

Projekt Rebus 1 202 000 -783 987 418 013 8 mån redovisat

Förbundschef; verksamhetsutveckling 20 % 188 496 0 188 496

Utbildnings- och utvecklingsinsatser 140 000 -115 346 24 654 styrelseutbildn

Fria medel till individ- och/eller strukturinsatser 588 126 0 588 126

Totalt 3 000 862 -1 622 754 1 378 108
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0552-447 76 

§ 15 Lägesrapport parterna 
 
Hagfors 
Förbundsordningen är behandlad i KS. Under ett par år har kommunen investerat mycket. 
Arbetslösheten är låg. AME har placerat ut personer i röjarlag och inom vården för enklare 
sysslor. Ekonomin ser bra ut i år och det blir tuffare nästa år.  
 
Försäkringskassan 
Myndigheten arbetar med sjukförsäkringen då det gäller avdelningens organisering, 
handläggning och interna förutsättningar. Effekten på detta ska komma medborgarna till 
godo. Processen tar runt 1,5 år. Det är höga sjukpenningtal i Värmland. Det mäter de som 
får sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Vad detta beror på är något att arbeta med. 
Det är mest långtidssjukskrivningar. För de som har sjukpenning så har 86 % en anställning. 
Det är 65 % kvinnor. Det är viktigt att arbeta förebyggande på alla nivåer. De län som har 
högre sjukpenningtal har även högre antal medborgare som offentlig försörjning. 
Sjukdomsorsak är psykisk ohälsa och majoriteten av de sjukskrivna är personer i 
”kontaktyrken”.  
 
Arbetsförmedlingen 
Det finns en brist på personal i vård- och omsorg. Det är en tudelad arbetsmarknad och det 
är många utrikesfödda som inte kommit in på arbetsmarknaden. I den grupp som varit 
arbetslösa i mer än 24 månader är utrikesfödda. I övrigt så märks det att 
arbetsmarknadspolitiken kommit i skymundan under valrörelsen vilket märks på 
myndigheten.  
 
Munkfors 
Budgetarbete inför 2023 pågår. Det ser bra ut när det gäller resultat 2022. Det är en 
relativt hög investeringstakt. Företagen har behov av arbetskraft. Det har varit 
samrekryteringsträffar. 
 
Region Värmland 
Har ingen särskild information idag förutom att det finns ett behov av att anställa.   
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen.   
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§ 16 Övriga frågor 
 
Ordförande och vice ordförande får en blomma som tack för årets insatser.  
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