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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:  Teams kl. 9.00 – 11.15 
 
Avser:  § 1 - § 12 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

 Pernilla Mattsson, Försäkringskassan 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 
Jens Fischer, Hagfors kommun  

 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 

 
 
 

Justerare:  
Justeringens plats och tid: Digitalt den 14 december 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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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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 Jens Fischer till justerare. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar: 
 

- Att godkänna dagordningen. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/f7dfc22a-186a-4e8c-86d7-d44f35663e07

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

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-12-14  Sida 5 av 14 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

  
§ 4 Uppföljning av internkontroll 2022 
 
Ärendet:  
Ansvaret för den interna kontrollen ligger på styrelsen. Årligen upprättas därför en plan för 
detta. Revisorernas roll är att pröva den interna kontrollen och ha en konsultativ roll till 
styrelsen och ha en konsultativ roll till styrelsen. Årligen följer förbundschef, ordförande 
och vice ordförande upp de områden som prioriterats för internkontroll.  
 
Vid uppföljning den 23 november med presidiet framkom följande:  
• Det finns behov av att förenkla ordförande och viceordförandes beslutsattest genom 
digitalt beslut.  
• Ett närarkiv bör inrättas och en arkivplan bör upprättas under 2023.  
• Det är fortsatt viktigt att tillsammans på internkonferenser behandla verksamhetsplanens 
mål och aktiviteter samt vilka indikatorer som används. 
 
Under året har tre avvikelser uppmärksammats.  

 Arbetsmiljöansvaret för insatser - frågan om rådighet och samordningsansvar för 
den finansierade insatsen. Området är prioriterat i 2023 års internkontroll.  

 Medelstilldelningen och återbetalning till Försäkringskassan 2021 års medel - 
Struktur för medelstilldelningen är upprättad. 

 Anvisningar till Rebus i förbundets post - handlingar till förbundet med 
personuppgifter har inkommit sedan 2021. Detta är nu åtgärdat genom ändring av 
adressuppgifter på anvisningsblanketten.  

 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna redovisningen av uppföljning internkontroll 2022.  
- Att då det gäller arkiv ge förbundschef i uppdrag att kontrollera om det finns 

ytterligare osorterade handlingar kvar i Forshaga och återrapportera till styrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontroll 2022, den 23 november 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 5 Fastställande av förbundsordningen 
 
Ärendet:  
Under våren inleddes dialog med Munkfors kommun om byte av förbundets säte. Vid  
medlemsmöte den 20 april ställde sig medlemmarna positiva till förslaget. 
Förbundsordningen har reviderats och den 21 september godkände styrelsen förslaget för 
vidare beslut hos parterna. Beslut om fastställande av förbundsordningen har fattats i 
fullmäktige i kommunerna och region samt ledningen för Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen följande datum:  

 Arbetsförmedlingen den 28 oktober 

 Försäkringskassan den 7 november 

 Hagfors den 28 november 

 Region Värmland den 29 november 

 Munkfors den 29 november 

 Forshaga den 13 november 
 
Fullmäktige för Region Värmland och Hagfors kommun godkände förbundsordningen med 
tillägg i protokollen utifrån formulering i § 18.  

 I beslutet från kommunfullmäktige i Hagfors framgår att delar av förbundsordningen 
om arvodesregler motsäger varandra. Därav uppmanar Hagfors kommunfullmäktige 
förbundet att ändra detta.  

 Regionfullmäktige uppmanar Klarälvdalens samordningsförbund att revidera 
förbundsordningen så att den följer Region Värmlands arvodesbestämmelser. 

 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna information om att samtliga parter har godkänt förbundsordning för 
Klarälvdalens Samordningsförbund. 

- Att notera de synpunkter som inkommit och lägga detta till handlingarna. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 6 Avtal köp av förbundschef 
 
Ärendet:  
I samband med att förbundets säte flyttas till Munkfors kommun har Munkfors kommun 
ställt sig positiva till att anställa förbundschef.  
 
Det avtal som tagits fram har behandlats under hösten. I avtalet framgår 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundets styrelse. Där framgår bland annat 
att: 
 
Förbundet har ansvar för 

 Att den person som anställs har nödvändig kompetens 

 Att tillhandahålla lämplig ersättare vid oplanerad frånvaro 

 Arbetsledning, kontroll och uppföljning av förbundchefens arbete 

 Att informera om lagar och förordningar och vidta skyddsåtgärder för att 
förbundschef inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

 
Kommunen ansvarar för 

 Stå för anställning med därtill hörande avtal och anställningsförhållanden 

 Kontorsplats, telefon och IT 

 Att lokalen som upplåts undersöks och riskbedöms 

 Tillhandahålla skyddsutrustning vid behov 
 
Förbundet och kommunen ansvarar tillsammans för  

 Arbetsmiljön 

 Medarbetarsamtal med förbundschef 
 
Behandling av avtalsförslaget är inte klart ännu.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte då ärendet inte är klart och 
förhandling pågår.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

 
§ 7 Avtal administrativa tjänster 
 
Ärendet:  
I samband med att förbundets säte flyttas till Munkfors kommun har Munkfors kommun 
ställt sig positiva till att tillhandahålla administrativa tjänster för förbundets räkning  
 
Det avtal som tagits fram har behandlats under hösten. I avtalet framgår att uppdraget 
omfattar följande:  
  

- Ekonomiadministration 
- Arvodes- och personaladministration 
- Dataskyddsombud 
- Postöppning 
- Diarium och arkiv 

 
Då det gäller kostnader för personaladministration kommer kostnaderna bli högre än 
väntat. Detta utifrån att Munkfors kommun köper tjänsten arvodesadministration från 
Visma Publitec AB för en månatlig kostnad på 17 tkr per månad. Förbundet blir ett nytt 
bolag för leverantören vilket inneburit en installationskostnad under 2022 för cirka 60 tkr. 
För att Munkfors kommun ska kunna leverera arvodesadministration måste förbundet 
upprätta avtal med Visma gällande arvodesadministrationen på samma sätt som Munkfors 
kommun har avtal. Denna kostnad kommer att vara 8 tkr per månad vilket innebär 96 tkr. 
Munkfors kommun har lagt ytterligare summa för kommunens arbete.  
 
Den här lösningen blir dyr men bedömningen är att förbundet bör teckna avtal rörande 
Arvodes- och personaladministration för 2023. Under 2023 föreslås att förbundschef ser 
över alternativa lösningar för just den här tjänsten. 
  
Behandling av avtalsförslaget är inte klart ännu. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 8 Information från förbundschef 
 
ESF-ansökan 
Förstudien fortlöper enligt plan. Den 12 januari kommer samtliga beredningsgrupper i 
Värmland att träffas för en gemensam behovsinventering och behandling av förslag på 
aktiviteter i ett genomförande av projektet.  
 
Flytt till Munkfors 
Överlämning från Forshaga till Munkfors sker under december. Förbundschef placeras 
under verksamheten Lärande och stöd och har fått ett kontor i de lokaler som 
Arbetsförmedlingen och Friskvården Värmland förfogar.  
 
NNS medlemsmöte 
Vid medlemsmötet fastställdes förslaget om att ha en oförändrad medlemsavgift.  
 
Årets resultat av indikatorenkäten 
NNS indikatorer är ett instrument utvecklat för  
samordningsförbunden med avsikt att följa framsteg och effekterna av förbättrad finansiell  
samordning. Verksamhetens kvalité och utvecklingspotential följs upp och inte individens 
rehabiliteringsprocess i första hand. Förbundet har nytta av resultatet som underlag för 
diskussion i beredningsgrupp, styrgrupp och styrelsen men även nationellt då resultaten 
jämförs och en årlig rapport presenteras varje år i februari. Förra årets rapport ligger på 
förbundets hemsida, under ”publikationer”. Insamling en gång per år via enkäter.  
 
Förbundets måluppföljning mäts utifrån resultatet av några av dessa indikatorer (2, 7, 9, 
12,13 och 14). Det är därför mycket viktigt att de som får enkäten svarar. På samma sätt 
är det viktigt att så många som möjligt av deltagarna i insatsen får enkäten. Det är vanligt 
att andelen deltagare som svarar ligger på runt 40 – 60 %.  
 
Den finansierade insatsen: I år har Rebus haft sammanlagt 47 deltagare inskrivna under 
perioden november 2022 t.o.m. november 2023. Av dessa har 8 lämnat enkät. Antal som 
avslutades under perioden var 18 varav 11 har lämnat enkät. Resultatet från de som fått 
enkäten och svarat är mycket positivt. Det är dock flera som upplever att de inte är redo 
att ta nästa steg, ett arbete eller studier. Detta trots att deras situation förbättras och att 
de är nöjda med det stöd de får/fått. Deltagarenkäten innehåller möjlighet att skriva 
frisvar och då framkommer att flera fått hjälp i kontakten med vården. Styrelsens 
inställning är att frågorna bör behandlas mer djupgående vid både styrelsemöten.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen 
- Att uppdra till förbundschef att planera och genomföra dialog runt de 

frågeställningar som framgår i enkäten.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 9 Beredningsgrupp 
 
Ärendet:  
Vid december månads beredningsgrupp behandlades resultatet av indikatorenkäten. 
Synpunkter framkom om enkätens utformning då det gäller frågorna. Dessa har förmedlats 
till NNS ansvariga. Beredningsgruppen ansåg att det är bra att behandla resultatet i slutet 
av året men att även ta upp det vid internkonferenser och ha som utgångspunkt för 
fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Projektägarskapet för Rebus övergår till förvaltningschef för Lärande och arbete från och 
med januari 2023. Detta då nuvarande projektägare lämnar förvaltningen för annat 
uppdrag i kommunen.  
 
Rekrytering av ytterligare projektmedarbetare har ännu inte genomförts. För närvarande 
ser man över övertaligheter i Forshaga kommun.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 10 Budgetuppföljning 
 

Bidrag från huvudmännen   
   

Forshaga kommun 284 357 
   

Munkfors Kommun 79 143 
   

Hagfors kommun 272 500 
   

Region Värmland 636 000 
   

Försäkringskassan (och 
Arbetsförmedlingen) 

1 272 000 
   

Summa bidrag  2 544 000 
   

Tilläggsbudget 456 862 
   

Totalt 3 000 862 
   

Kostnader Budget Redovisat t 
o m Nov 
mån 

Återstår Kommentar 

Sammanträdeskostnader-
Arvoden 

120 000 -105 775 14 225 
 

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, 
dataskyddsombud 

180 000 -153 750 26 250 ek.adm, löneadm , 
personuppgiftsbiträde, 
hemsida/årskostnad 

Revisor 26 000 -47 070 -21 070 revision samt 
granskning/utredning 
fakturor från Forshaga 
kommun 

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

Summa 882 240 -736 432 145 808   

  Budget Redovisat t 
o m Nov 
mån 

Återstår Kommentar 

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

Förbundschef; 
verksamhetsutveckling 20 % 

188 496 0 188 496 kostnader redovisade, 
ovan förbundch 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

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 -1 635 765 1 365 097   

 
 
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 

§ 11 Lägesrapport parterna 
 
Arbetsförmedlingen 
Inga särskilda nyheter eller annan information.  
 
Försäkringskassan 
Sjukpenningtalet i Värmland är högst i Sverige vilket aldrig har hänt tidigare.  
 
Region Värmland 
Inga särskilda nyheter eller annan information. 
 
Hagfors kommun 
Inga särskilda nyheter eller annan information. 
 
Munkfors kommun 
Frågan om de höga sjukpenningtalen i kommunen behandlas. Målet är under 5 % i 
sjukskrivning inom kommunen.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att notera informationen.   
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§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/f7dfc22a-186a-4e8c-86d7-d44f35663e07

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

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 14 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/f7dfc22a-186a-4e8c-86d7-d44f35663e07

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

www.vismasign.com


		2022-12-14T15:00:04+0000
	Visma Solutions Oy 6ed48cf545ad9b396d516c24ffdb261454641786


		2022-12-15T08:48:57+0000
	Visma Solutions Oy 5c2bdfee312e0fbe89746e7a674b2be140e64817


		2022-12-16T13:40:09+0000
	Visma Solutions Oy 032a2515f8ba4ded640eaccec35aa694b58c67e7




