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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

Tid: kl.9.00 – 12.00   
Plats: Teams 
 
Avser:  § 1 - § 10 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

Per Lawén, Forshaga kommun 
 Pernilla Matsson, Försäkringskassan 

Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Jens Fischer, Hagfors kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 
 
 
Övriga närvarande: 
Thony Liljemark, § 4 
 

 
 

 
 

Justerare: 
Justeringens plats och tid: Digital den 27 januari 2023 
 
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 Pernilla Mattsson till justerare. 
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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 dagordning. 
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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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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 4 Dataskyddsombud 
 
Ärendet: 
 
Klarälvdalens Samordningsförbund har personuppgiftsansvar enligt dataskyddsförordningen 
och ska därför ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att informera och 
ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 
enligt förordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs och fungera som länk till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Uppdraget som dataskyddsombud är personligt och ska 
beslutas av varje styrelse som dataskyddsombudet arbetar för. Det är styrelsen som 
ansvarar för att dataskyddsförordningens regler följs och för detta har förbundschef utsetts 
av styrelsen som ansvarig kontaktperson för uppdraget.  
 
I det avtal rörande administrativa tjänster som upprättas mellan förbundet och Munkfors 
kommun omfattas även tjänsten dataskyddsombud. För Munkfors kommun är 
kommunsekreterare Thony Liljemark dataskyddsombud. 
 
Thony Liljemark deltog och presenterade sitt uppdrag för styrelsen. Rollen är att 
kontrollera och informera samt göra vissa punktinsatser. Det finns sex rättsliga grunder för 
att dela personuppgifter och på Integritetsskyddsmyndigheten finns mer information att 
läsa.  
 

 
Styrelsen beslutar:  

- Att utse Thony Liljemark till dataskyddsombud för Klarälvdalens 
Samordningsförbund.   
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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 Konstituering av styrelsen 
 
Ärendet:  
 
Parterna har utsett följande representanter till ordinarie och ersättare i styrelsen:  
 
Ordinarie ledamöter: 
 
Part Namn  

Munkfors kommun  Mathias Lindquist 

Arbetsförmedlingen  Björn Eriksson 

Region Värmland  Marita Ögren  

Forshaga kommun  Per Lawén  

Hagfors kommun  Jens Fischer  

Försäkringskassan  Pernilla Mattsson  

 
Ersättare:  
 
Part  Namn  

Munkfors kommun  Eric Clifford  

Arbetsförmedlingen  Kajsa Fredin  

Region Värmland  Roger Brodin  

Forshaga kommun  Marian 
Gustavsson  

Hagfors kommun  Pernilla Boström  

Försäkringskassan  Erika Karlsson  

 

 
Styrelsen beslutar:  

- Att ta till sig informationen om valda representanter till styrelsen. 
- Att utse Mathias Lindquist till ordförande och Björn Eriksson till vice ordförande för 

2023.  
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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 med Munkfors kommun 
 
Ärendet:  

 
I samband med att förbundets säte flyttats till Munkfors kommun har förbundschef 
anställts i Munkfors med en placering under verksamheten Lärande och stöd. Det avtal som 
tagits fram gällande köp av förbundschef, har behandlats under hösten och där framgår 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundets styrelse.  
 
Avtalet gällande administrativa tjänster omfattar: ekonomiadministration, arvodes- och 
personaladministration, dataskyddsombud, postöppning, diarium och arkiv. 
 
Beträffande arvodes- och löneadministrationen har det visat sig bli mer kostsamt än vad 
som är rimligt för förbundet. Detta utifrån att kommunen inte själva administrerar arvoden 
och löner utan har tjänsten upphandlad via den externa leverantören Visma. Detta 
aviserade Munkfors kommun redan i november då arbetet med att bygga upp 
organisationen i systemet påbörjades. Av informationen som förbundet fick i november 
framkom dock inte att lösningen skulle innebära en månatlig kostnad. Den månatliga 
kostnaden för tjänsten kommer att vara 8 tkr.  Munkfors kommun har tecknat avtal med 
Visma med tre månaders uppsägning. Arbetet med att hitta annan lösning för arvodes- och 
löneadministration har påbörjats.  
 

 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna informationen.  
- Att uppdra till förbundschef att undersöka alternativa lösningar då det gäller köp av 

arvodes- och löneadministration. 
 

 
Beslutsunderlag:  
Avtal köp av förbundschef 
Avtal om köp av administrativa tjänster 
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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 Arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare 2023 

 
Ärendet:  

 
Förbundets verksamhet innebär möten, utbildningar och konferenser med mera, varför det 
finns behov av regler för arvoden och ersättningar till förbundets styrelse. Förbundet utgår 
från Region Värmlands arvodesbestämmelser vilka utgår från grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Revidering sker en gång per år.  
 
Ersättning för sammanträdesarvode och faktisk förlorad arbetsförtjänst utges till valda 
ledamöter som närvarar på styrelsens sammanträden och andra sammankomster. 
Kostnader för resa till styrelsens sammanträden och andra möten ersätts.  
 
Ersättning till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av styrelsen.  
 
Då det gäller beslut om 2023 års grundarvode för riksdagens ledamöter har beslut inte 
fattats ännu. I väntan på beslut är det 2022 års arvodesnivå som gäller. Styrelsen har att 
fatta beslut om utbetalning av 2023 års arvodesnivå i efterskott när arvodesnivån för 2023 
år har fastställts av regeringens arvodesnämnd.  
 
Arvoden och ersättningar för år 2023: 
Jämförelsetal för år 2022 uppgår till 71 500 kr.  

• Ordförande har fast månadsbelopp med 3 % av jmf-talet, 2145 Kr 

• Vice ordförande har fast månadsbelopp med 2 % av jmf-talet, 1430 kr 

• Sammanträdesarvode för övriga ledamöter uppgår till 1,29 % av jmf-talet, 922 kr 

• Vid två eller fler sammanträden per dag kan sammanträdesarvode uppgå till högst 
1,5 % sammanträdesarvode, 1 072 kr 

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning utgår efter egen begäran 
och uppvisande av intyg om förlorad arbetsinkomst. 
 

Styrelsen beslutar  
- Att godkänna informationen.  
- Att utbetalning av arvode regleras i efterskott när 2023 års arvodesnivå fastställts 

av regeringen.  
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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 

 
Rapport om dataskyddsarbetet 
Vid september månads styrelsemöte fick förbundschef i uppdrag att rapportera hur 
förbundets arbete runt personuppgifter fortlöper. Detta utifrån att förbundet hade ett 
antal registerförteckningar som inte godkänts. Detta är nu åtgärdat och samtliga 
registerförteckningar har förts över i Excellfiler för förvaring i Munkfors gemensamma 
katalog. Uppföljning och översyn av registerförteckningar kommer att ske en gång per år. 
En första avstämning med dataskyddsombudet i Munkfors kommun är genomförd.  
 

Internkonferens  
Vårens internkonferens genomförs den 14 – 15 mars med start vid lunch. På eftermiddagen 
den 15 genomförs årets andra styrelsemöte och då kommer årsredovisningen att 
behandlas. Under hösten har följande behov identifierats för att behandla tillsammans 
med beredningsgruppen och projektmedarbetarna:  

• Årsrapport Rebus – brukar presenteras i samband med årsredovisningen för 
styrelsen men vi tycker att det är bra att presentationen sker tillsammans med 
beredningsgruppen den här gången.  

• Det kommande projektet finansierat via ESF – bland annat behandling av hur 
förbundet kan medfinansiera 

• Kort utbildningsinsats runt våld i nära relationer – planerat att genomföras 
enbart med styrelsen sedan hösten 2021 men det har skjutits fram på grund av 
tidsbrist 

• Hur vill vi se framtida individfinansierad insats? – inför att insats Rebus avslutas i 
Forshaga och ny projektägare väntas ansöka om medel för insats riktad till 
samtliga kommuner är det bra att vi tar ett omtag och ser vad som fungerat bra 
och vad som behöver utvecklas.  
 

Förslag på plats är Dömle Herrgård där förra internkonferensen genomfördes.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att uppdra till förbundschef att planera internkonferensen. 

 
Rapport runt sätesbytet 
Arbetet har fortlöpt utan större problem.  

 
FINSAM-konferens i Halmstad den 18 – 19 april 
Inbjudan har gått ut till styrelsen och beredningsgruppen. Liksom tidigare år kan alla 
intresserade anmäla intresse. Två från beredningsgruppen och två från styrelsen samt 
förbundschef föreslås åka med finansiering via förbundet.  

 
Uppföljning av rådighets- och samordningsansvar 
Den blankett för uppföljningen som är utarbetad behöver ses över. Det finns även behov av 
att genomföra en utbildningsinsats tillsammans med de chefer som råder över lokaler och 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

har ett arbetsmiljöansvar för medarbetare i den finansierade insatsen. Det viktigaste är att 
medarbetarna i insatsen har en trygg arbetsmiljö och har insyn och delaktighet i beslut 
som berör dem. Det är därför viktigt med dialog, öppenhet och tillit mellan parterna. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till inför 2024 då ansvaret för den finansierade insatsen 
kommer att tas över av annan part.  

 
Den kommande ansökan till Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige 
Den 12 januari genomfördes en workshop med länets beredningsgrupper. Det var ett 
givande och uppskattat möte. Utlysningen presenterades den 16 januari och den 16 – 17 
januari genomfördes en planeringskonferens med koordinatorer på Värmlands 
projektparaply tillsammans med förbundschefer och annan personal i 
samordningsförbunden i Norra Mellansverige. För det fortsatta arbete har fyra 
arbetsgrupper bildats för att arbeta vidare med de fyra spår som identifierats. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att konkretisera aktiviteter i projektet. Vid FINSAM-
konferensen den 3 februari kommer arbetet att presenteras ytterligar. 
 
Då det gäller projektets styrgrupp föreslås att förbunden representeras via några 
styrelserepresentanter. Styrgruppens representanter föreslås företräda flera förbund vilket 
innebär att det kan vara lämpligt med representanter från de statliga parterna.  
 
Arvode för ersättare vid FINSAM-konferensen den 3 februari 
Utifrån förbundsordningen ska styrelsen besluta om arvode för ersättare. Den 3 februari 
genomförs en konferens som riktas till styrelsens ledamöter och ersättare.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att ersättare får ersättning för deltagande vid FINSAM-konferensen den 3 februari.  
 
Ärendehantering i Munkfors miljö 
I samband med förbundets flytt till Munkfors kommer ärendeadministrationen att kopplas 
till Lex. Det innebär även att mallar för tjänsteskrivelser och protokoll kommer att ses 
över.  
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§ 9 Rapport från parterna 
 
Region Värmland 
Kontakt upprättad med regionens enhetschef för samverkan runt uppdraget för regionen.  
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§ 10 Övriga frågor 
Förslag om att förbunden behöver sprida information om möjligheterna med 
samordningsförbunden genom en debattartikel. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att ta med förslaget till presidienätverket den 3 februari. 
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