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1. Förvaltningsberättelse 2020 

 

Samordningsförbundet Klarälvdalens samordningsförbund avger här årsrapport för verksamhetsåret 
2020. Förbundet har arbetat utifrån lagen om finansiell samordning (Lag2003:1 210).  

Klarälvdalens samordningsförbund har finansierat både strukturpåverkande och individinriktade 
insatser i syfte att: 
 
- Stödja och utveckla samverkan mellan parterna. 
 
- Stödja medborgare i behov av samordnad rehabilitering för att öka sin förmåga till 

egenförsörjning genom arbete eller studier. 
 

- Stödja förebyggande insatser genom metodutveckling. 
 
- Stödja utbildningsinsatser för styrelse och beredningsgrupp. 

 
 
Klarälvdalens samordningsförbund har finansierat 4 olika insatser under 2020: 
 
- Individinriktade projektet Rebus. En insats som finansierats av förbundet sedan 2017 då 

behovet av individuellt samordnat stöd genom projektet kvarstått.  
 
- Individinriktade projektet Rehabiliteringskoordinator. En insats som har finansierats 

gemensamt med Fryksdalens samordningsförbund, för att säkerställa tillgång till funktionen 
rehabiliteringskoordinator inom ordinarie verksamhet i den psykiatriska öppenvården i Norra 
Värmland. 

 

- Strukturpåverkande projektet På rätt väg i Klarälvdalen. En insats som finansierats i syfte att 
upprätta och implementera en metod som säkerställer att alla personer med ekonomiskt bistånd 
utan sjukpenninggrundande inkomst som bedöms vara för sjuka för att arbeta, erbjuds 
samordning av insatser. 

 
- Strukturpåverkan genom utbildnings- och utvecklingsinsatser. Insatser som finansierats för att 

kunna bidra till samordning av resurser på ett effektivt sätt. Insatser innebär erbjudande om 
utbildning i grunderna inom finansiell samordning, utbildning inom parternas samlade 
ansvarsområden, deltagande i konferenser och nätverksträffar. 

 
 

Resultat och genomföranden av förbundets verksamhet och finansierade insatser har under stor del 
av verksamhetsåret 2020 påverkats och anpassas till rådande Covid -19 pandemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klasam.se/
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2. Om förbundet 

 

2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Värmland samt Forshaga-, Munkfors- och Hagfors kommun som 
medlemmar. 
 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Beredningsgruppen 
bereder ärenden till styrelsen och är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och 
insatser. Till sin hjälp har samordningsförbundet en verkställande tjänsteman och administrativt 
stöd. 
 

2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades i april 2007 med Forshaga och Munkfors som ingående 
kommuner. I januari 2008 tillkom Hagfors kommun. 
 

2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet arbetar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser 
(2003: 1210) samt förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. 
 
Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 
 

2.4 Uppdrag 
Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta med rehabiliterande och förebyggande insatser för 
målgruppen samt att stödja fortsatt samarbete med och 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. Det kan handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

2.5 Medfinansiering från parterna 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 300 tkr kronor, där Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Värmland med en fjärdedel och Forshaga-
, Munkfors- och Hagfors kommun med resterande fjärdedel. 
 

2.6 Arbetsmiljöarbete i samordningsförbundet 
Under 2018 arbetade Nationella rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona med att synliggöra 
arbetsmiljöansvaret i samordningsförbund. Då det ofta är så att de som utför arbetsuppgifter för 
samordningsförbundets räkning är anställd hos någon av medlemsparterna. Detta medför krav på 
tydlighet och kommunikation mellan samordningsförbundets chef och medlemsparternas chefer, 
avseende vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren. 
 
Klarälvdalens samordningsförbunds styrelse har det yttersta ansvaret för förbundsfinansierade 
insatser. Vissa arbetsmiljöuppgifter kan dock delegeras till andra. Klarälvdalens 
samordningsförbund har delegerat visst arbetsmiljöarbete till tjänsteman i förbundet. 
Tjänsteman har upprättat rådighets- och samordningsansvarsdokument i de insatser där 
förbundet finansierar verksamhet. 
 

http://www.klasam.se/
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2.7 Verksamhetsidé och vision 
Klarälvdalens samordningsförbund ska fortsatt främja samverkan mellan myndigheter och andra 
parter med syfte att personer som behöver samlat stöd ska få bättre förutsättningar att uppnå egen 
försörjning. 
 

- Samverkan mellan parterna är mer systematiskt – en del av parternas vardagliga arbete. 

- Helhetssyn på den enskilde ur målgruppen, ingen rundgång mellan myndigheter. 

- Förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte har ökat. 

- Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna. 

- Personal inom de samverkande organisationerna ser förbundet som en viktig resurs till 
ordinarie verksamhet. 

Förbundet har utarbetat visionen: 

”Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete.”  

Klarälvdalens samordningsförbunds har utarbetat verksamhetsidén:  

”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.” 

 
 

3. 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. 
 
Klarälvdalen samordningsförbund särskilt prioriterade målgrupper under 2020: 
 

- Personer utan sjukpenninggrundande inkomst vilka uppbär långvarigt försörjningsstöd. 

- Personer i behov av samordnat stöd inom psykiatri. 

- Personer långt från arbetsmarknaden i behov av samordnat individuellt stöd. 

 
 

4. Individinriktade insatser 
 

Övergripande mål för samordningsförbundet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer 
effektivt för att möjliggöra att medborgare i Hagfors, Munkfors och Forshaga ökar sin förmåga till 
självförsörjning genom arbete och/eller studier.  

 

De individinriktade insatserna Rebus och Rehabiliteringskoordinator har under 2020 genom koordinering- 
och samordning av rehabiliteringsinsatser både möjliggjort och resulterat i att medborgare närmat sig eller 
nått egen försörjning. 
 

Övergripande mål för verksamhet i förbundet har genom de individinriktade insatser som finansierats 
under 2020 bidragit till att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet samt verkat för utveckling 
av metoder/arbetssätt/insatser för att bryta eller förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån 
faktabaserad analys och med hänsyn taget till individernas behov.  

 

http://www.klasam.se/
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Vidare har metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen 
implementerats i ordinarie verksamhet. 

 

4.1 Projekt Rebus 
Projektet har under året haft 41 individer inskrivna. Av dessa så har 19 individer avslutats (varav 2 ej 
redovisas i alla uppgifter i verksamhetssystemet SUS). Något färre personer var inskrivna under 2020 
jämför med verksamhetsåret 2019, medan antalet avslutade var fler.  
 
För verksamhetsår 2020 har projekt Rebus haft fler kvinnor än män i insatsen, dubbelt så många 
kvinnor än män har också skrivits in och det kvarstår fler kvinnor än män i insatsen vid 2020 års slut. 
Dock var det en jämn fördelning av kvinnor och män som skrivits ut och avslutat sin tid i projektet. 

http://www.klasam.se/
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Källa: SUS1 
  

 
 

 
              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

           Källa: SUS 
 
 
 
Målgruppen som anvisats till projektet hade till stor del omfattande behov av koordinerat- och 
individuellt stöd samt befunnit sig långt från arbetsmarknaden, vilket medfört relativt långa tider i 
insats.  

 
Under 2020 identifierades behov av att förtydliga målgruppen för projektet och vilka som kunde vara 
aktuella för insatser. Detta då en betydande andel av de inskrivna och anvisade från parterna ej 
klarat att delta i- eller ej varit aktuella för rehabiliterande insatser. Vidare rapporterades svårighet, 
att i vissa fall få till avslut för dessa individer, vilket också påverkat resultat samt antal månader i 
insats.   

 

                                            
1 Statistiken hämtas från det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Källa: www.finsam.se. 

Deltagare Jämför 
Kön 

Antal unika 
deltagare 

Totalt antal 
deltagare 

Antal nya 
deltagare 

Antal avslutade 
deltagare 

Pågående 
deltagare 

Deltagare Kvinna 24 24 10 9 15 

Man 17 17 5 8 9 

Slutsumma 41 41 15 17 24 

http://www.klasam.se/
http://www.finsam.se/
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Källa: SUS 
 
 
Ytterligare har förändring av anvisade till projektet skett under 2020, då antalet unga ökat och 
möjlighet till tidigare insatser kunnat erbjudas. Detta har medfört att andel tid i offentlig 
försörjning innan inskrivning blivit något lägre. Orsaken till detta tros bero på ökad kännedom om 
projektet vid gymnasieskolor.  
 

     Källa: SUS 
 

              Källa: SUS 

Tid i försörjning  Kön Antal deltagare Andel deltagare 

Upp till 1 år Kvinna 4 21,1% 

Upp till 3 år Kvinna 3 15,8% 

Upp till 5 år Kvinna 1 5,3% 

Man 2 10,5% 

Upp till 6 år Man 2 10,5% 

Upp till 7 år Kvinna 2 10,5% 

Man 1 5,3% 

Upp till 8 år Kvinna 1 5,3% 

Upp till 9 år Man 1 5,3% 

Mer än 9 år Kvinna 1 5,3% 

Man 1 5,3% 

Slutsumma 19 100,0% 

Åldersintervall Kön Antal deltagare Andel deltagare 

10 - 19  Kvinna 2 10,5% 

20 - 29  Kvinna 3 15,8% 

Man 3 15,8% 

30 - 39  Kvinna 3 15,8% 

Man 1 5,3% 

40 - 49  Kvinna 2 10,5% 

Man 2 10,5% 

50 - 59  Kvinna 2 10,5% 

Man 1 5,3% 

http://www.klasam.se/
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  Källa: SUS 
 
 
Insatser som erbjudits utöver individuellt stöd, Motiverande samtal, Supported Employment samt 
koordinering av insatser hos parterna, har varit NPF-utredningar2, kartläggnings samt scanning av 
leg. psykolog, handledning, praktik, mineralanalys, studiebesök samt vägledning. De insatser som 
erbjudit har varit insatser som bedömts adekvata utifrån de individernas behov under 2020. Till 
skillnad från 2019 fanns inte längre behovet av erbjudande av KBT3 genom projektet, vilket tidigare 
varit en prioriterad insats. 
 
Vidare identifierades under året ett behov av att klara möta upp individernas samordnande behov 
för flera grupper i projektet samt att utveckla insatser kopplat till dessa individer. Dessa var: 
 

- Personer som diagnostiserats med ADD i behov av samordnad rehabilitering. 

- Personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsnedsättning i behov av 
samordnad rehabilitering. 

- Unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering. 
 

Utifrån identifierade behov beslutade styrelsen under 2020 prioritera dessa målgrupper i förbundets 
verksamhet under 2021. 
 
Avvikelser kopplat till projektet härrör främst från anpassningar som behövt att göras kopplat till 
Covid-19 epidemin vilket bl.a. medfört att 1 deltagare avslutats då denna tillhört riskgrupp, insatser 
fått avslutas eller skjutas på framtiden. Vidare har stor del av det individanpassade stödet och 
samordnande insatser behövt ske på distans. 
 
 

Övergripande mål för individinriktade insatser 
1. Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen 

försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part. 
 
 

Mål för insatsen 
2. Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade 

delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 
 

3. 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 
 

4. 45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid 
Arbetsförmedlingen. 

 

                                            
2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF) innefattar diagnoser som adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Ibland kan en 
diagnos förklara de svårigheter man har, ibland kan man ha flera diagnoser samtidigt. Källa: Vårdguiden 1177 www.1177.se. 
3 KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress 

och ångest. Källa: Vårdguiden 1177 www.1177.se. 

Utbildningsnivå Kön Antal deltagare Andel 
deltagare 

Annan eftergymnasial utbildning Kvinna 2 10,5% 

Grundskola Kvinna 5 26,3% 

Man 4 21,1% 

Gymnasium Kvinna 5 26,3% 

Man 3 15,8% 

Slutsumma 19 100,0% 

http://www.klasam.se/
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/adhd/
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/autism/
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/tourettes-syndrom-hos-barn/
http://www.1177.se/


10 

Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93 - 667 22- Forshaga - www.klasam.se 

 

Utfall 
1. Projektets resultat har under verksamhetsåret 2020 bidragit till att deltagare närmat sig och 

nått egen försörjning genom arbete och studier samt blivit aktualiserade hos rätt part. 
 

2. Rapporterat resultat visar att deltagare har närmat sig eller nått egen försörjning genom 
upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 

 
3. 88 % mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 
 

4. 31 % av dessa hade vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid 
Arbetsförmedlingen, vilket är en avvikelse mot målet om 45 %. Avvikelsen orsakas av att deltagare 
som anvisats, ej klarat eller varit aktuell för rehabiliterande insatser samt att dessa under 2020 
avslutats i nära anslutning till varandra. 55 % av dem som avslutats var diagnostiserats med 
intellektuell funktionsnedsättning samt NPF. 

 

 
   Källa: SUS 

 
 
 

   Källa: SUS 
 

 
 
 

 
 

                                            
4 En subventionerad anställning kan definieras som en anställning med stöd i form av ekonomisk kompensation till arbetsgivaren där hela eller 

delar av lönekostnaden subventioneras. Detta antingen via bidrag eller skattekreditering. Källa: Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se 

    Efter 

    Antal Andel 

Sysselsättning Kön Antal 
efter 

Antal efter 

Ej sub4 arbete Kvinna 2 11,8% 

Studier Kvinna 1 5,9% 

Aktivt 
arbetssökande 

Kvinna 2 11,8% 

Man 1 5,9% 

Ej avslutade Kvinna 5 29,4% 

Man 7 41,2% 

Arbete och/eller 
studier 

Kvinna 3 17,6% 

http://www.klasam.se/
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Källa: SUS 

 
 

 
 

 

4.4 Rehabiliteringskoordinator 
     Metoden för projektet Rehabiliteringskoordinator i Norra Värmland har utgått från SKR:s metodbok för 

koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården5 som omfattar 3 
huvuduppdrag: 

- Intern samverkan, att arbeta med psykiatrins interna utveckling för att på bästa sätt hjälpa 
patienter med behov av koordinering. 
 

- Extern samverkan, ha kontakt med t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedling, socialtjänst, 
arbetsgivare och samordningsförbund utifrån patientens behov. 
 

- Individuellt stöd, till patienten som innefattar de två ovan nämnda uppdragen samt vara behjälplig 
med att utforma en individuell rehabiliteringsplan för patienten. 

 
Insatsens fokus har varit att Rehabiliteringskoordinator ska stödja kvinnor och män i 
sjukskrivningsprocess oavsett ekonomisk ersättning till att återgå i arbete eller återinträda på 
arbetsmarknaden samt skapa jämlik vård för patienter i hälso-och sjukvården i Region Värmland. 

 
Projektet inleddes med kunskapsinhämtning och inläsning av material gällande metoden 
rehabiliteringskoordinering, samt kunskapsinhämtning inom Rehabiliteringskoordineringsenheten samt 
de olika professioner som finns inom Öppenpsykiatrisk verksamhet, för att få inblick verksamhetens 
arbetssätt och rutiner.   
 
Det genomfördes också omvärldsspaning i hur andra regioner i Sverige arbetat med 
rehabiliteringskoordinering inom psykiatriska verksamheter. Nätverksträff med Örebro, konferens i 
Uppsala med Rehabkoordinatorer från psykiatriska verksamheter i Sverige, studiebesök i Stockholm 
samt Jönköping. Slutsatsen av omvärldsspaningen var att det inom psykiatriska verksamheter finns stora 
variationer i arbetssätt. 
 

Arbetsrutin som etablerades under projektet för deltagande var att läkare eller behandlare 
identifierade individer i behov av koordinering som sedan fick del av insatser vid 
Rehabiliteringskoordinater. Vidare kunde identifiering av individer ske vid s.k. behandlingskonferenser. 
Under perioden februari t.o.m. maj 2020 deltog totalt 12 personer vid öppenpsykiatriska mottagningen i 
Hagfors. 

 

                                            
5 Källa: Statens kommuner och regioner www.skr.se 

Avslutsanledning för dem som ej gått till arbete, studier eller 
AF 

Antal deltagare Andel deltagare 

Sjukersättning eller aktivitetsersättning 3 30% 

För sjuk för att delta 3 30% 

Covid-19 1 10% 

Aktuell vid LSS samt ansökan om sjukersättning 1 10% 

Missbruk 1 10% 

Ansökan om sjukersättning vid Förvaltningsrätten 1 10% 

Slutsumma 10 100,0% 

http://www.klasam.se/
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   Källa: Slutrapport Rehabiliteringskoordinator 

 
Resultatet från tiden i projektet har påvisat att det fanns lite kunskap om försäkringsmedicin på berörda 
enheterna. Många patienten var i sjukvården utan någon planering framåt. Detta ledde ofta till passiva 
sjukskrivningar och var oftast inte till patientens fördel. Många patienter väntade på utredning eller terapi 
under lång tid, ett år eller längre. Under den tiden var patienter ofta sjukskrivna på heltid utan annan 
planering vilket ledde till att det var svårare för patienten att återgå i arbete eller återinträda 
arbetsmarknaden.  
 

I samband med att projekttiden tagit slut för rehabiliteringskoordinatorer i psykiatrin har kartläggning av 
tiden i verksamheterna mynnat ut i en utvecklingsgrupp. Gruppen uppgift blir att kartlägga verksamheter 
inom psykiatrin i Värmland, rutiner och arbetssätt samt hur man arbetar med sjuk- och 
rehabiliteringsplanen i verksamheterna. I ett längre perspektiv är tanken att försäkringsmedicin blir en 
naturlig del i psykiatrins vardag.  
 

 

Övergripande mål för individinriktade insatser 
1. Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen 

försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part. 
 

Mål för insatsen 
2. Att behovet av funktionen rehabiliteringskoordinator, oavsett kvinnors och mäns 

funktionsförmåga och/eller sjukpenninggrundade inkomst, ses nödvändig och fortsatt 
finansieras som en självklar funktion inom ordinarie verksamhet i den psykiatriska 
öppenvården i hela Värmland. 
 

                                            
6 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som läggs till grund för ersättningar vid inkomstbortfall, såsom sjukpenning, tillfällig 
föräldrapenning och föräldrapenning på sjukpenningnivå. Den som inte förvärvsarbetar eller inte uppfyller kraven för skydd av SGI blir 
nollplacerad. (får SGI noll). Källa: Inspektionen för socialförsäkringen www.ispsf.se 

Deltagare/diagnos mottagning Hagfors, Norra Värmland Antal deltagare Andel deltagare 

Utmattning 8 66,7 % 

ADD/ADHD 2 16,7 % 

PTST 1 8,3 % 

Asbergers syndrom 1 8,3 % 

Slutsumma 12 100,0 % 

Sysselsättning Antal deltagare Andel deltagare 

Arbetslös 6 50 % 

Subventionerat arbete om 25 % 2 16,7 % 

Ej subventionerat arbete 4 33,3 % 

Slutsumma 12 100,0 % 

SGI6 Antal deltagare Andel deltagare 

SGI 0 0 % 

SGI noll 12 100 % 

Slutsumma 12 100,0 % 
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3. Att individens behov av koordinering sker via individuell bedömning. 
 

4. Att problematiken för medborgare utan arbetsgivare och sjukpenninggrundande inkomst lyfts 
till samma stödnivå som för dem som idag har stöd av rehabiliteringskoordinatorerna i deras 
nuvarande uppdrag. 
 

5. Att i den psykiatriska öppenvården i Norra Värmland etablera en god samordning av de 
åtgärder som bedöms värdefulla för utveckling av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och 
rättssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. 

 

Utfall 
1. Projektet har under verksamhetsåret 2020 bidragit till att deltagare fått koordinering av 

rehabilitering för att närmat sig och nå egen försörjning genom arbete och studier eller att 
aktualiseras hos rätt part. 
 

2. Behovet av funktionen rehabiliteringskoordinator, oavsett kvinnors och mäns funktionsförmåga 
och/eller sjukpenninggrundade inkomst har säkerställt genom att 
rehabiliteringskoordineringsfunktionen reglerats via överenskommelser mellan staten och SKR. 
Från och med 2020-02-01 är funktionen reglerad i lag, vilket betyder att regionen har en 
skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter enligt Lag (2019:1297) 
om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.  
 

3. Individens behov av koordinering sker via individuell bedömning med hjälp av ett av de tre 
huvuduppdragen i metod för koordinering ” Individuellt stöd, till patienten som innefattar …vara 
behjälplig med att utforma en individuell rehabiliteringsplan för patienten.” Se sida 11. 

 
4. Målet att medborgare utan arbetsgivare och sjukpenninggrundande inkomst lyfts till samma 

stödnivå som för dem som idag har stöd till projektets målgrupp är ej uppnått. Projektet 
rapporterar inte under insatstiden likställd stödnivå för samtliga i målgruppen utan har under 
perioden erbjudit 12 deltagare koordinerat stöd. 
 

5. I samband med att projekttiden tagit slut för rehabiliteringskoordinatorer i psykiatrin har 
kartläggning av tiden i verksamheterna mynnat ut i en utvecklingsgrupp för det fortsatta arbetet 
att uppnå målet. 

 
 
 

5. Strukturpåverkande insatser 

 

Övergripande mål för samordningsförbundet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer 
effektivt för att möjliggöra att medborgare i Hagfors, Munkfors och Forshaga ökar sin förmåga till 
självförsörjning genom arbete och/eller studier.  

 

De strukturinriktade insatserna Utbildnings- och utvecklingsinsatser och På rätt väg i Klarälvdalen, har 
genom bl.a. tjänstedesign, kartläggningar och utarbetande av metoder under 2020 skapat strukturer hos 
parterna för koordinering av och samordning av rehabiliteringsinsatser som möjliggjort att medborgare 
närmat sig eller nått egen försörjning. 

 

Övergripande mål för verksamhet i förbundet har genom strukturinriktade insatser som finansierats under 
2020 bidragit till att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet samt verkat för utveckling av 
metoder/arbetssätt/insatser för att bryta eller förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån 
faktabaserad analys och med hänsyn taget till individernas behov.  

 

Vidare har metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen 
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implementerats i ordinarie verksamhet. 

 

5.1 Utbildnings- och utvecklingsinsatser 
Styrelse, beredningsgrupp och medarbetare erbjuds årligen utbildnings- och utvecklingsinsatser i 
form av bl.a. deltagande i Nationella rådets grundutbildning som anordnas två gånger per år samt 
den årliga FINSAM konferensen. P.g.a. Covid-19 pandemin har dessa ej kunnat erbjudas.  
 

Under 2020 har medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till insatser som syftar till samsyn 
och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde. Några av dessa har varit 
utbildningen Innovationsguiden, kopplat till förbundets arbete med tjänstedesign, JGL-utbildning, 
en satsning på att ge ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera 
jämställt och inkluderande. Utbildningarna fick efter övervägande ställas in under 2020 för att 
istället genomföras under 2021.  
 
Deltagande i digitala konferenserna Agenda för arbete med fokus på idé och kunskapsspridning 
samt Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020 har också erbjudits. Ytterligare erbjöds 
utbildningspjäsen ”Churchill var inte heller klok” för styrelse, beredningsgrupp samt finansierade 
projekt digitalt. 
 
Styrelsen beslut om att ställa in den årliga gemensamma arbetsdagen med beredningsgrupp för 2020 
som skulle behandlat arbete kring tillit i samverkan, för att skjuta detta arbete till framtiden.  

 
 
Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 

1. Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 
parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 

Mål för insatsen 
2. Utbildnings- och utvecklingsinsatser ska ge kunskap om grunderna inom finansiell samordning för 

att kunna bidra till samordning av resurser på ett effektivt sätt. Kunskapsutbyte sker i form av 
deltagande i konferenser och nätverksträffar. Förbundet ska erbjuda medarbetare och chefer hos 
parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och 
kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde. 
 

Utfall  
1. Förbundet har erbjudit insatser i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 

 

2. Målet är ej uppfyllt vad gäller erbjudande om NNS utbildning av grunderna inom finansiell 
samordning då dessa ställts in. Kunskapsutbyte i form av deltagande i konferenser och 
nätverksträffar har varit mindre än tidigare år. Vissa har ställts in helt och andra fått erbjudas 
digitalt.  
 
Förbundet har erbjudit medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och 
utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade 
ansvarsområde i form av utbildningspjäs, dock kan avvikelser i måluppfyllnad för övriga 

Deltagande i utbildnings- och utvecklingsinsatser Antal deltagare Andel deltagare 

Grundutbildning FINSAM 0 0 % 

Utbildning 0 0 % 

Konferens 2 10 % 

Utbildningspjäs 18 90 % 

Slutsumma 20 100,0% 
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utbildningsinsatser som planerats under året rapportera då de fått flyttas till 2021. 
 

5.2 På rätt väg i Klarälvdalen 
Projektet På rätt väg i Klarälvdalen har i sitt genomförande använt sig av två perspektiv. 

Användarperspektivet (i projektet kallat Spår 1) genom användarinvolvering i form av 
tjänstedesign. Detta i syfte att säkerställa att projektet löser ”rätt” problem genom att 
identifiera användarens (individerna i målgruppen nollplacerade) behov. Dessa individbehov 
kom sedan att ligga till grund för att synliggöra samverkansbehov mellan parterna för att 
säkerställa att en lokal modell/struktur speglar individernas behov. 

Projektets verksamhetsperspektiv (i projektet kallat Spår 2) identifierade befintliga rutiner och 
insatser hos parterna lokalt, erfarenheter från anställda om samverkan och målgruppen samt 
vilka samordningsformer som fanns och vilka förutsättningarna var.  

Kartläggningen av nollplacerade personer som genomfördes i projektet utökades till att omfatta 
individer som bedömdes ha ohälsa/sjukdom som hinder oberoende om det fanns ett aktuellt 
läkarintyg som styrkte medicinska hinder under en period eller inte.  

Totalt identifierades 105 personer i Hagfors och Forshaga, varav 39 kvinnor och 66 män. Ingen 
data inkom från Munkfors och Munkfors deltog inte i övrigt i projektet som planerat. 

 

Källa: På rätt väg i Klarälvdalen slutrapport 

 
Projektet resulterade i att modellen för att säkerställa samordnande insatser skulle ske genom användande 
av den befintliga SIP-Samordnad individuell planering, som såväl plattform och som process.  
 
Den samordnad individuell planen ska klargöra den enskildes mål, vilka insatser som behövs, vem som ska 
samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. Det kan vara insatser från 
flera verksamheter och yrkesföreträdare. Individerna i målgruppen med oklar arbetsförmåga på grund av 
ohälsa och sjukdom har ofta komplex problematik och behöver insatser från olika myndigheter som 
samordnas. De behöver erbjudas rätt stöd, behandling och utredning från rätt instans för att komma 
närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande och/eller få rätt ersättning 
från rätt myndighet.    
  
Användandet av SIP medför säkerställande av användarperspektiv där användaren får en 
myndighetsgemensam bedömning och en planering, vilket efterfrågats av målgruppen samt tillvaratagande 
av verksamhetsperspektivet där aktörerna får en gemensam bedömning om klientens behov. Det medför 
också rätt till insatser och en planering med ansvarsfördelning, där varje part kan bidra utifrån sitt 
kompetensområde utifrån varje berörd individs behov.   
 
En ansökan om fria medel gjordes för att genom projektet testa en utökad SIP som innebar att 
utöver kommunen och Regionen skulle även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen delta i 

Hagfor s Forshag a Totalt 
Kvinnor 23 16 39 
Män 41 25 66 
Totalt 64 41 105 

23 16 
39 41 

25 

66 64 

41 

105 

5 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 

105 

Antal individer som saknar SGI, bedöms ( Har inte alltid en aktuell medicinsk bedömning)  
för sjuka för att arbeta och uppbär ekonomiskt bistånd 

Kartläggning  

Kvinnor Män Totalt 

http://www.klasam.se/


16 

Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93 - 667 22- Forshaga - www.klasam.se 

 

denna samverkan. Testet genomföras i en väl avgränsad omfattning i reell miljö mellan 2020-05-
13- 2020-06-30.  

 

Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
1. Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 

parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 

Mål för insatsen 
2. Projektets huvudmål är att en metod upprättas och implementeras för att säkerställa att alla 

personer med ekonomiskt bistånd utan sjukpenninggrundande inkomst som bedöms vara för sjuka 
för att arbeta erbjuds samordning av insatser. 

 

3. Delmål:  

- Inhämtande av underlag utifrån både ett användarperspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. Detta kommer att tydliggöra vilka behov användaren uttrycker och 

verksamheternas synpunkter på brister och möjligheter för att erbjuda samordnade 

insatser till användarna. 

 

- Utifrån insamlat material klargöra och analysera bristerna i nuvarande 

arbetsmetoder och insatser. 

- Gemensamt mellan parterna få en insikt om vilka förändringar som behövs för att 

uppnå projektets huvudmål och säkerställa att förändringarna gör skillnad för 

användarna. 

- Upprätta en lokal metod som är förankrad hos alla parter. 

- Användandet av metoden påbörjas och implementeras i ordinarie verksamhet. 

Utfall 
1. Insatsen har initierat samt stöttat samverkan mellan ingående parter i syfte att generera mervärde till 

förbundets särskilt prioriterade målgrupp 2020 de s.k. nollplacerade i behov av samordnande insatser. 
 
2. Projektets resulterade i att befintlig metod för samordnande planering genom SIP ska 

användas och säkerställa att alla personer med ekonomiskt bistånd utan 

sjukpenninggrundande inkomst som bedöms vara för sjuka för att arbeta erbjuds samordning 

av insatser. Det ligger i verksamheterna att ansvara för detta och målet kan bara uppnås om 

berörda verksamheter alltid använder metoden. 

 
3. Delmål:  

- Projektet inhämtande underlag från ett användarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv 

dock med vissa avvikelser i form av antal deltagare samt genomförandet behövt ske 

digitalt kopplat till Covid-19 pandemin.  

- Bristerna i nuvarande arbetsmetoder och insatser identifierats. Dessa rapporterats 

till styrgrupp, styrelse samt i projektets slutrapport. 

- Parterna ser vikten av användandet av SIP samt har ett intresse för att se 

möjligheterna i en utöka SIP liknande SAMSIP7. 

- Metod finns och behöver användas.  

- Säkerställandet ligger hos parterna och behöver följas upp. Delmålet bedöms 

därför delvis uppnått. Arbetet för att nå målet planeras fortsätta i förbundets 

beredningsgrupp. 

                                            
7 Samordnande individuell plan med parterna kommun, Region, Arbetsförmedling samt Försäkringskassa. Insatsen finns etablerad i flertalet 

förbundsområden i Sverige. Källa: På rätt väg i Klarälvdalen slutrapport, Margareta Finnkvist. 
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5.3 Ansökan om fria medel 
En ansökan om fria medel inkom till styrelsen under 2020 i syfte att testa föreslagen metod av SIP 
med utökat medverkande av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Styrelsen beslutade att 
bevilja tillägg för en förlängning om 83 tkr, överfört från fria medel till projektet På rätt väg i 
Klarälvdalen. 
 
Metoden testades i en väl avgränsad omfattning och då ses som ett test i reell miljö under 
perioden 2020-05-13 t.o.m. 2020-06-30. Resultatet för berörd individ och parterna av den 
gemensamma mötesplattformen kan efter det utvärderas, även om det endast har förutsättningar 
att bli en påbörjad process som kan utvärderas under projektperioden. 
 
Avvikelser kopplat till pandemin medförde att flera parter fick stora begränsningar i att delta i 
fysiska möten. Användandet av tekniska lösningar var inte helt utvecklat men blev en 
förutsättning för flera parter i dess utförande av mötet internt med kollegor, samarbetspartner 
samt medborgarna. Alla parter stod inför stora förändringar i sin organisation och endast 2 
utökade SIP kunde genomförts genom en kombination av Skype möte och telefonuppkoppling.  
 
De erfarenheter som kunde hämtas från utökade SIP var att det ur ett individ- och 
verksamhetsperspektiv möter upp de behov som finns och att det är sedan upp till förbundets 
parter att upprätta en överenskommelse kring denna metod om den ska kunna genomföras 
fortsättningsvis. 
 

Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
1. Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 

parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 

Mål för insatsen 
2. Genom att pröva föreslagen modell av SIP där alla parter som ingår i samordningsförbund 

medverkar, i reell miljö, få ett utvärderingsbart underlag av modellen, som 

samordningsförbundet kan ta ställning till om det är en modell som kan motsvara behov som 

finns på användarnivå och i verksamheterna för att uppfylla projektets huvudmål. 

 

3. Delmål: 

- Identifiering, arbete och analys av arbetet med minst 3 påbörjade SIP processer i varje 

kommun.  

- Arbete för att fånga upp och utvärdera erfarenheter utifrån användarperspektiv och 

verksamhetsperspektiv.  

- Utarbeta ytterligare rutiner kring samordning, förberedelse, genomförande och 

uppföljning av SIP under projekttiden. 

 

Utfall 
1. Insatsen har initierat samt stöttat samverkan mellan ingående parter i syfte att generera mervärde 

till förbundets målgrupp.  
 

2. Utökad SIP med förbundet samtliga parter genomfördes och en utvärdering av satsningen 
presenterades att ta ställning till. 

 
3. Delmål:  

- Delmålet rapporteras delvis uppnått då endast 2 utökade SIP kunde genomföras under 

perioden. 

- Användar- och verksamhetsperspektiv har använts. 

- Förslag på rutiner kring utökad SIP har framställts under projekttiden.
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5.4 Tjänstedesign i förbundets verksamhet 2020 
Utöver de finansierade insatser som presenterats ovan har erfarenheter och kunskaper tagits 
med från projekt Insikt, vilket var en av testmiljöerna i uppdraget Tjänstedesign för ökad 
samverkan som finansierades av samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 2017-2019. En 
reviderad slutrapport inkom 2020. 

Satsningen utforskade hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra 
samordningsförbundet och påvisade att stor del av tiden på samordningsplattformen går åt till 
att reda ut ”samordningsbehovet” ur ett verksamhetsperspektiv och att det finns ett behov av 
att ha ett individperspektiv. 

Trots att finansiering för tjänstedesigners och de olika projekten upphörde 2019 har arbetet 
med tjänstedesign fortsatt under verksamhetsåret 2020. Detta genom erbjudande om 
förbundsgemensam satsning på intern utbildning i Innovationsguiden vilket erbjöds till 
förbundets medlemsparter samt spridning av informations om resultat från dess arbete.   

Vidare implementerades arbetssättet i satsningen På rätt väg i Karälvdalen genom användandet 
av metoden tjänstedesign och användandet av en tjänstedesigner för ett individperspektivs i 
projektet. 

Ett regionalt nätverk upprättades bestående av tre projektmedarbetare från 
samordningsförbunden i Värmland/Dalsland som en del i förbundsgemensam stödfunktion i det 
operativa arbetet med tjänstedesign.  
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6. Uppföljning och utvärderingsmetoder 

All verksamhet och de insatser som finansieras av samordningsförbundet följs upp och utvärderas 
enligt nedan: 

 

- Styrelse/verksamhet genom enkäter/Indikatorer och Intern styrning och kontrollplan. 
- Projekt Rebus genom registrering i SUS, enkäter/Indikatorer, återrapportering till styrgrupp 

och styrelse, del- och helårsrapport. 
- På rätt väg i Klarälvdalen genom registrering i SUS, enkäter, återrapportering till styrelse 

och styrgrupp, del- och slutrapport. 
- Rehabiliteringskoordinator genom registrering i SUS, återrapportering till styrgrupp och 

styrelse, del-, hel- och slutrapport. 
- Utbildnings- och utvecklingsinsatser i form av återrapportering till styrelse och 

beredningsgrupp. 
- Fria medel till insatser i form av återrapportering till styrelse och 

beredningsgrupp samt enligt upprättad projektplan. 
 

 
6.1 Indikatorer - resultat 

För att följa samordningsförbundens utveckling över tid genomför ett stort antal av Sveriges förbund 
indikatorenkäter. Totalt antal besvarade enkäter för 2020 var 4186 st. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: NNS8 

 

Avvikelser kopplat till anpassningar och följder av Covid- 19 pandemin har medfört att för 
indikatorenkäter som vänder sig till styrelse och beredningsgrupp inte rapporteras för 2020 för 
förbundet. Inte heller har sammanställning av genomförda enkäter för projekt Rebus varit möjlig. 
 
På nationella nivå jämfört med tidigare år har antalet respondenter minskat. Orsaken till det 
minskade antalet insamlade enkäter bedöms bero på pandemins effekter i form av minskad 
verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning 
och insamling av enkäter. 
 
Insamlad data på nationell nivå påvisar att deltagarna i finansiella samordningsförbunds insatser, 
såväl kvinnor som män, är mycket positiva och för flera av indikatorerna har det skett en positiv 
utveckling på deltagarnivå jämfört med tidigare mätperiod. För deltagare ses också tydliga skillnader 
i svar mellan kvinnor och män kopplat till frågan om stegförflyttning närmare arbetsmarknaden, 
ställd vid avslut, där män i högre utsträckning än kvinnor upplever att de närmat sig 
arbetsmarknaden och/eller egen försörjning.  
 
Personal och styrelse skattar relativt högt på samtliga frågor. Tillfrågade chefer är dock överlag 

                                            
8Intresseorganisationen Nationella nätverket för samordningsförbund.  

Respondentgrupper 2020 Tillfrågade Bortfall Antal svar Svarsandel 

Deltagare pågående 2153 504 1649 77 % 

Deltagare avslut 2348 719 1629 69 % 

Personal 594 113 481 81 % 

Parternas chefsgrupp 449 185 264 59 % 

Styrelseledamöter 241 78 163 68 % 

Respondenter totalt 5729 1543 4186 73 % 
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mindre positiva och avseende fråga kopplat till erfarenheter från samverkan leder till förebyggande 
insatser svarar cheferna mindre positivt jämfört med tidigare. 
 
För första gången rapporterar NNS presentera en jämförande analys över indikatorutvecklingen sedan 
20189.  

 

                                            
9 NATIONELL INDIKATORRAPPORT 2020 Aggregerat resultat från indikatorenkäter insamlade av samordningsförbund, Elin Asplund, Karin Benzler och 

Jonas Wells. 

Nr  Indikator 
Totalt 
resultat  Varav resultat   

Varav 
resultat  

   2020 jämfört  kvinnor   män  

   med 2018       

          

1  Deltagare känner att de insatser som erbjuds är   Varken ökande     

  
organiserade runt deras behov (personcentrerade) 

Ökande  
eller minskande 

  
Ökande 

 
       

          

2  Deltagarna upplever inflytande över   Varken ökande     

  
rehabiliteringsprocessen 

Ökande  
eller minskande 

  
Ökande 

 
       

          

3  En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den   Varken ökande     

  
tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar 

Ökande  
eller minskande 

  
Ökande 

 
       

          

4  Deltagare upplever att det finns någon som håller        

  samman och stödjer den enskildes samordnade Varken ökande  Varken ökande   Varken ökande  

  rehabiliteringsprocess eller minskande  eller minskande   eller minskande  

          

5  Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom        

  och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från Varken ökande  Varken ökande   Ökande  

  myndigheterna i att leva med detta eller minskande  eller minskande     

          

6 
 

När insatser avslutas i en samordnad 
       

        

  rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en Varken ökande  Varken ökande   Varken ökande  

  planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan eller minskande  eller minskande   eller minskande  

  onödiga dröjsmål        

          

7  Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning Varken ökande       

  närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. eller minskande  Ökande   Ökande  

          

8  Personalen upplever att andra        

  medarbetare/professionella i andra myndigheter Ökande       

  respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt        

          

9 
 

Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper 
       

        

  och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare Ökande  Varken ökande   Ökande  

  som från brukarorganisationer eller grupper av   eller minskande     

  deltagare        

          

1

0  Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i        

  samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det Varken ökande       

  löpande arbetet på ett strukturerat sätt eller minskande       

          

1

1  Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade        

  insatserna är hållbara och säkra över tid        
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Nr  Indikator Resultat 2020 Könsuppdelat Könsuppdelat 

   jämfört med resultat (kvinnor) resultat (män) 

   2018   
      

12  En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att    

  strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla Ökande   
  relationer    
      

13 
 

Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande 
   

    

  arbetssätt och synsätt Ökande   
      

14  Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och Varken ökande   
  utvärdering av myndighetsgemensamma insatser eller minskande   
      

15 
 

Insikter från samverkan leder till att nya typer av 
   

    
  förebyggande insatser utvecklas så att behov av    

  
samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

Minskande   
     
  individer fångas upp mycket tidigare och på ett    
  annorlunda sätt    
      

16  En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom    
  jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den    
  lokala samverkanskulturen    
      

Källa: NNS 

 

 

7. Styrelse och kansli 

 
7.1 Styrelse 
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och 6 
ersättare. Ordförande och vice ordförande utses årsvis enligt ett rullande schema. 
 

Ordinarie ledamot:  Ersättare:  Utsedd av: 

Björn Eriksson, ordförande Peter Heidkamp Arbetsförmedlingen 

Pernilla Mattsson, vice ordförande Erika Karlsson Försäkringskassan 

Mathias Lindquist Jonna Ullenius Munkfors kommun 

Gert Björnvall Marian Gustavsson Forshaga kommun 

Thor Millvik Pernilla Boström Hagfors kommun 

Göran Adrian  Per Gruvberger Region Värmland 

 
 

7.2 Revisorer 
Klarälvdalens samordningsförbunds ägare utser revisorer som granskar förbundets verksamhet. 
Regionfullmäktige utser revisor som företräder Regionen och kommunerna. Staten utser sin revisor. 
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Revisorer för år 2020 är: 
 
Ingela Wretling, Region Värmland och medlemskommunerna  
Nils Nordqvist, KPM 
 

7.3 Beredningsgrupp 
Beredning till styrelsen består av chefstjänstemän utsedda av parterna. Gruppen är ett viktigt 
forum för dialog om behov av samverkansinsatser. Beredningsgruppen skall verka för utveckling av 
förbundet, utgöra ett stöd för tjänsteman i förbundet, förankra och marknadsföra 
samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna. 
 
Representanter i beredningsgrupp är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland, 
Forshaga, Munkfors och Hagfors kommuner samt tjänsteman i förbundet. 
 

7.4 Förbundskansli 
Kansliet består av en verkställande tjänsteman på 50 % samt administration 20 %. Ekonomi -och 
personaltjänster köps av Forshaga kommun.
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8. Ekonomisk redovisning 

 

För verksamhetsåret 2020 har förbundet haft intäkter från medlemmarna på 2 300 tkr. Ingående eget 
kapital från 2019 uppgick till 763 tkr. Kostnader för helåret 2020 har uppgått till 2 144 tkr. 

8.1 Avvikelser från budget 
Avvikelser från budget under 2020 har främst orsakats av rådande Covid-19 pandemi vilket 

medfört att insatser fått anpassas, ej kunnat genomföras eller fått flyttas till 

verksamhetsåret 2021. En tilläggsbudget om totalt 1190 tkr har fördelats över en treårs 

period från 2021 t.o.m. 2023.  

 

8.2 Ekonomisk driftredovisning januari- december 2020 

 
 2020 

 
Budget  
Jan-Dec 2020 

 
Utfall  
Jan-Dec 2020 

 
Avvikelse utfall – budget 

Styrelse/kansli 820 779 41 

Projekt Rebus 1 360 953 407 

På rätt väg i Klarälvdalen 288 238 133 

Rehabiliteringskoordinator 350 135 215 

Utbildnings- och 
utvecklingsinsatser 

80 29 51 

Indikatorer 10 10 0 

Fria medel till insatser 155 0 72 

Summa 3 063 2 144 919 

 
*Ekonomisk redovisning har tagit hänsyn till tilläggsbudget om 763 tkr från förbundets egna kapital.
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8.3 Resultaträkning  

Resultaträkning 
  2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kr. Not 2020-12-31 -2019-12-31 

 

Verksamhetens finansiering 
 

1 
 

2 299 500 
 

2 299 500 

Verksamhetens kostnader 
 

-2 143 268 -2 491 282 

 

Verksamhetens nettokostnad 
  

156 232 
 

-191 782 

Finansiella kostnader  
 

          -1319 -606 

 
Årets resultat 

  
 154 913 

 
- 192 389 

 

 

 
 
 

8.4 Balansräkning  

Balansräkning 

 
Belopp i kr. 

 
Not 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

 

Tillgångar 
   

Omsättningstillgångar 
Fordringar 

 
2 

 
53 412 

 
82 860 

Kassa och banktillgodohavande  1 705 071 1 895 540 

Summa omsättningstillgångar  1 758 483 1 978 400 

 

Eget kapital och skulder 
   

Eget kapital 
 

1 370 586 1 215 672 
Kortfristiga skulder 3 387 897 762 728 
Summa eget kapital och skulder  1 758 483 1 978 400 
 

8.5 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar. 
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8.6 Noter 
Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 

 

2020-12-31 

 

2019-12-31 

 
Driftbidrag från staten 

 
1 150 000 

 
1 150 000 

Driftbidrag från Hagfors kommun 264 000 264 000 
Driftbidrag från Munkfors kommun 79 143 79 143 
Driftbidrag från Forshaga kommun 231 357 231 357 
Driftbidrag från Region Värmland 575 000 575 000 

Summa 2 299 500 2 299 500 

 

2. Fordringar 
  

 2020-12-31 2019-12-31 
   

 
Skattekonto 

 
38 304 

 
77 159 

Moms 15 108 5 701 
Fordringar lön   

Summa 53 412 82 860 

 

Not 3. Kortfristiga skulder 
 

2020-12-31 

 

2019-12-31 

 

Upplupna kostnader 
 

382 958 
 

760 802 
Leverantörsskulder 3 124 1 926 
Upplupna personalkostnader 1 815 6 123 
Totalt 387 897 762 728 
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8.7 Kassaflödesanalys 
 

Löpande verksamhet  

Årets resultat 154 931 
Medel från 
verksamheten före 
förändring av 
rörelsekapital 

 
 

155 000 

Kassaflöde från löpande verksamhet  

Förändring av rörelsekapital  

Kortfristiga fordringar 29 449 

Kortfristiga skulder -374 831 

Summa  

Investeringar  

Investeringar 0 

Investeringsnetto 0 

Summa 0 

Finansieringar  

Långfristiga fordringar 0 

Långfristiga skulder 0 

Finansieringsnetto 0 

Summa 0 

Förändring av likvida medel -190 469 

Kontroll, Se BR  

UB Likvida medel 1 705 071 

IB Likvida medel 1 895 540 

Summa: -190 469 
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9. Styrelsens beslut 

 
Vi intygar att årsredovisningen för 2020 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

 

Datum: 2021- 

 
 
 

 
………………………………………… …………………………………………. 
Björn Eriksson Pernilla Mattsson 
Ordförande Vice ordförande 

 

……………………………………….. ………………………………………….. 
Mattias Lindqvist Gert Björnvall 
Ledamot Ledamot 

 
 

………………………………………… ………………………………………….. 

Thor Millvik Göran Adrian 
Ledamot Ledamot 

 
 
 
 
 
 
För revisorerna: 

 
 

 
………………………………………….. ………………………………………….. 
Ingela Wretling Nils Nordqvist, KPMG 
Region Värmland & Medlemskommunerna 
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Bilaga 1- Rebus årsrapport 2020, Tove Skagerlind Klint och Yvonne Friman 
 
Bilaga 2 – Slutrapport På rätt väg i Klarälvdalen,  
Margareta Finnkvist  
 

Bilaga 3 - Ansökan om medel På rätt väg i Klarälvdalen 
 
Bilaga 4 – Slutrapport Rehabiliteringskoordinator, 
Anna Haglund 
 

Bilaga 5 – Slutrapport projekt Insikt, Reviderad 2020-08 
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