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Bestutande:
Göran Adrian, Region Värmtand
Björn Eriksson, Arbetsförmedtingen
Gert Björnvatt, Forshaga kommun
Pernitta Matsson, Försäkringskassan
Mathias Lindqvist, Munkfors kommun
Thor Mittvik, Hagfors kommun

Ovriga närvarande:
Marian Gustavsson, ersättare Forshaga kommun
Ann-Karin Boh[, förbundschef

Justeringens plats och tid:

Ordförande
an

Justerare
Björn

ufwn-/'eåw, 7rhlSekreterare

Justerandes signatur

Ann-Karin Boht

Utd ragsbestyrkande

Ktarätvdalens Samordningsförbund
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga
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Anslag/Bevis

Protokoltet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anslag på www.ktasam.se.

Klarälvdalens samordningsförbund Sammanträdesdatum 2021-11-17

Datum för anslags upprättande:

Datum för anstags nedtagande:

Förvaringsptats för protokottet: Diariet Forshaga kommun, serie LAN

Klarätvdatens samordningsförbund, Gula Vittan, Europavägen 1 A, Forshaga

Underskrift:

Justerandes signatur \qL Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 T2Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga
05s2-447 76
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1 I Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar:

- att utse Björn Eriksson tit[ justerare

Justerandes signatur I u Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76



Sammanträdesprotokoll
Sida 1 av (20)
Dahrm

ronW-ilhan$fws

2 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:

- att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ktarätvdatens Samordningsförbund
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76



Sammanträdesprotoko[ [

Sida 1 av (20)
Datum

Easfriga-fihnffors

3 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar:

-att tägga föregående protokott til[ handtingarna.

Justerandes signatur q 1\?, Utdragsbestyrkande

Ktarätvdatens Samordningsförbund
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76
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4 5 Dataskyddsombud för förbundet, Ärende 2ltll

Arendet:
Vid styrelsemöte den 22 september fick förbundschefen i uppdrag att ordna så att
förbundet har ett dataskyddsombud. Genomgång av tidigare styretseprotokotI och
tjänsteskrivetser visar att styretsen, den 17 oktober 2019 fick information om
dataskyddsombud och att Forshaga kommun var vitliga att teckna avtat.

I kontakt med Peder Stenbäck, chef för överförmyndarverksamheten framkommer att
förbundet fortfarande kan erhåtta dataskyddsombud via Forshaga kommun. Det innebär en
årtig kostnad på AS tkr då ingår tittgång titt dataskyddsombud olh informations-
säkerhetsansvarig samt möjtighet att delta i nätverk för dataskydd och
informationssäkerhet som har regetbundna möten under året. Peder kommer att ta fram
förstag till avtal inom kort.

Styrelsen beslutar:
- att godkänna redovisningen och att uppdra tit[ förbundschef att upprätta avtal med
Forshaga kommun om dataskyddsombud.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 2TForshaea, Besöksadress Guta Vi[[an, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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5 5 Medelstilldelning 2022, Ärende 21t12

Ärendet:
Statens pretiminära tittdetning på förbundet innebar en ökning av de övriga parternas
andel. I juni stättdes därför frågan titl Hagfors, Munkfors och Forshaga om matchning.
Hagfors var beredda att matcha entigt förstag. Munkfors var inte beredda utan gav besked
om att de står kvar på 2020 års nivå. Efter fråga titt Forshaga kommun åtog Forshaga sig
att ta Munkfors det. Då det gätter Region Värmland så fattades beslut i Regionstyretsen den
22 september om att matcha upp titt den statliga tittdelningen. Se tabetterna här nedan.
Entigt SCB den 31 mars 2021 sä var då invånarantatet i kommunerna:
Forshaga: 11 550 invånare som ger en fördetningsnycket på 0,43
Hagfors 11 540 invånare som ger en fördetningsnyckel på 0,43
Munkfors: 3 710 invånare som ger en fördelningsnyckel pä0,14
Entigt förstag från staten med en tittdetning pä 1272 000 kr skutte fördetningen btivit
fötjande:

Staten t272400
Region Värmland 636 000

Kommunerna 636 000

Hagfors 272 480
Munkfors 89 040
Forshoga 272 480

Efter besked från rterna blev fördetni ngen så här:

Styrelsen beslutar:
- att godkänna redovisningen

Justerandes signatur $L Utd ragsbestyrkande

ra Samordningsförbund
Box 93, 667 22Forshaea, Besöksadress Gu[a Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76

Staten 1,272OOOkr
Region Värmland 636 000 kr
Kommunerna 635 000 kr

Summa 2 5tt4 000 kr
Varav:

Hagfors 272500 kr
Munkfors 79 I43 kr
Forshaga 284357 kr
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6 $ Projektansökningar, Ärende 21 / 15

Arendet:
lnför 2022 har det inte inkommit några ansökningar från parterna. I de handlingar som rör
projekt Rebus framkommer inte vem som företräder Forshaga kommun som projektägare.
Det har tett titt otydtigheter om ansvaret för att söka medel för projektet inför 2022. I

ptanen för ekonomin202l - Z0Z3 framgår att projekt Rebus finns med som en post även för
2022 och 2023. Det borde istället varit en post för projekt/insats för 2022 och 2023, för att
inte leda titt uppfattningen att finansiering av projekt Rebus var bestutad för dessa år.
Beträffande avtatet för 2021 rörande ansvarsfördetningen för Rebus mettan Forshaga
kommun och förbundet framgår btand annat att det är förbundet som är
verksamhetsansvarig för projektet. Det är en avtatsform som innebär svårigheter för övriga
parter att driva projekt finansierade av förbundet.

Beredningsgruppen har därför haft ett extra insatt möte den 10 november för att behandla
frågan. Ftera atternativ behandtades såsom att Hagfors elter Munkfors tar över projektet
under första hatvåret 2022 etter att Hagfors och/etter Munkfors åtar sig ansvaret för den
del som rör Hagfors och Munkfors. Beredningsgruppen betonade vikten av att behåtta
personaten i projektet elter i andra kommande projekt elter insatser. Beredningsgruppen
anser vidare att Forshaga kommun bör påta sig ansvaret för Projekt Rebus i yttertigare ett
hatvår för att beredningsgruppen ska få den tid som behövs för att komma fram till hur
insatser/projekt ska drivas framöver.

Förstag på avtat för insats/projekt är framtagen och beredningsgruppen har tagit del av
förslaget. Förbundet bör organiseras så att projektägarna driver insatser/projekt med stöd
från förbundet i samarbete med förbundschef. Vitket stöd från förbundschef projektägaren
behöver för att genomföra insatsen/projektet avgör projektägaren i samråd med
styrgruppen (beredningsgruppen ).

Frågan om rotler och ansvar i förbundets verksamheter i förhåttande titl parterna behöver
tydtiggöras. Förbundet bör ta ett tydligare ansvar för att faststätta en struktur för rotler,
mandat och ansvar samt tydtigare kriterier för finansiering av insatser och projekt. Därför
har förstag på rikttinjer för finansiering av insatser samt rikttinjer för uppgifter, rotter,
ansvar och mandat tagits fram och bereds av beredningsgruppen i oktober och november
månads beredningsgruppsmöten för faststältande i styretsen i december.

Majoriteten av styrelsens [edamöter anser att projekt Rebus bör fortsätta och att Forshaga
bör ta på sig ansvaret som projektägare i yttertigare ett halvår. Detta för att
beredningsgruppen ska få tid på sig att behandta frågan om ansvaret för projekt Rebus
elter andra insatser/projekt.

Styrelsen beslutar:
- att uppdra titt förbundschef att titlsammans med presidiet behandta frågan med Forshaga
kommun om projektägarskapet för projekt Rebus för första hatvåret 2022.

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande

Ktarät ns n
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Vitlan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76
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- att uppdra titt förbundschef att upprätta avtal där det framgår att projektägaren/-ägarna
fakturerar förbundet för projektet i sin helhet med ansvar för ekonomin. Vidare att det
framgår i avtalet att projektägaren är verksamhetsansvarig för projektet med ansvar att
leda styrgruppsmöten samt, att ett samarbete mettan projektägaren och förbundschef
förutsätts.

Justerandes signatur w Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Villan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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7 5 Utbitdnings- och utvecktingsinsatser 2022, Ärende 21/13

Arendet:
FinansietI samordning är på många sätt en unik möjtighetstagstiftning för att samordna
resurser på ett effektivt sätt. För detta krävs kunskap. Nationetta rådet erbjuder bt.a.
utbitdning för förbundsstyretser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbitdningarna ger
kunskap om grunderna och id6erna bakom den finansiella samordningen, genomgång av
centrala detar i [agstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området samt
uppfötj ning i det myndighetsövergripande uppfötj ni n gs-systemet SUS.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos parterna möjtighet titt utbitdnings-
och utvecklingsinsatser som syftar tit[ samsyn och kompetensutveckting inom parternas
samlade ansvarsområde. Utifrån identifierade behov finns möjtigheter att, töpande under
året, initiera och förestå utbitdningar och kompetensinsatser.-Bästut om insatser, utöver de
som beskrivs här, fattas i samråd med beredningsgruppen. Måtgrupperna är fötjande:

. parternas personal och chefer som i sina uppdrag arbetar med personer i behov av
samordnad rehabititerin g

. styretse

. beredningsgrupp(inktusivestyrgrupp)
r projektägare
o projektledare
. förbundschef

Under 2022 kommer bt.a. utbitdningar i Tjänstedesign, ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) samt JGL (Jämstättdhet, Genus och tedarskap) att erbjudas. Vidare kommer
förbundets beredningsgrupp, projektägare och projekttedare erbjudas utbitdning och
introduktion i BlP, progressionsmätning. Då förbundet nu dettar i projekt Stoppa våtdet kan
det även komma att bti aktue[tt med någon form av kompetensinsats inom dessa områden.
Det kan då även bti aktuetlt med att erbjuda chefer och personat hos parterna detta. För
att stärka kunskaperna runt att arbeta med projekt kommer styretse, beredningsgrupp,
projekt att erbjudas utbitdning under året. Utbitdningen ska vara anpassad utifrån arbetet
inom Finsam.

Projekttid : 2022-01-01 t.om 2022-12-31
Budget: 140 tkr
Uppfötjning och utvärdering: Varje insats utvärderas och redovisas tit[
samordningsförbundets beredningsgrupp och styrelse.

Måtområde: Övergripande måt för verksamheten samt övergripande måt för
strukturinriktade insatser.

Styrelsen beslutar:
- att godkänna finansiering av utbitdnings- och utvecklingsinsatser under
verksamhetsärel2022.
Justerandes signatur a Utdragsbestyrkande

d
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Gula Vi[[an, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76
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8 5 Förbundsgemensam resurs för statistik och analys 2022, Arende 2lll4

Ärendet:
Den 19 november 2021 fatlade styretsen bestut om att godkänna finansiering av
förbundsgemensam resurs för statistik och anatys. Samordningsförbundet Samspetet åtog
sig att vara den sammanhåtlande [änken för att förbunden tiltsammans ska ha tittgång titt
utvärderare/anatytiker. Utredaren Martin Hector anstä[des och påbörjade sitt uppdrag den
15 apriti år. Styrgrupp för uppdraget har varit förbundscheferna i Värmtand/Dat. Martin
stutar sitt uppdrag den 31 oktober då han fått en annan tjänst. I nutäget har
förbundschefsgruppen inte behandtat frågan om förbunden ska genomföra en ny
rekrytering av utvärderare/analytiker för att fortsätta uppdraget.

Beräknad kostnad har uppgått tilt maximatt 750 tkr på årsbasis. Samordningsförbunden i
Värmtand/Dalstand fördelade gemensamma finansieringar utifrån medetstittdetningen
aktuettt år. Samspetet har täckt kostnaden om cirka 40 %, BÅDESÅ om 20 % och övriga
förbund om 10 %.

Styrelsen beslutar:
- att awakta bestut om finansiering av förbundsgemensam resurs för statistik och analys
under verksamhetsäret2022 i väntan på att förbundscheferna för Värmland/DaI behandtat
behovet av förbundsgemensam resurs för statistik och anatys.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaea, Besöksadress Guta Vitlan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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9 5 Uppfötjning av samordningens utveckling genom indikatorenkäter, Arende 2lll6

Arendet:
NNS indikatorer är ett instrument specietlt utvecktat för samordningsförbunden. Genom att
samordningsförbunden, via enkäter, frågar de med retevanta perspektiv: dettagare och
personal i verksamheter, parternas chefsgrupp samt styretse ges möjtigheten att visa hur
samordningen utvecktas. Det sker genom att systematiskt, lokatt och på
nationell nivå, samla in data, analysera data och över tid ta reda på hur mätvärdena
förändras.

Resultat från datainsamting är tänkt att fungera som undertag för diskussion inom det egna
förbundet men också mellan förbund och på nationell nivå. Verksamhetens kvatit6 och
utvecktingspotentiat är det som indikatorerna vitt fötja upp och inte individens
rehabiliteringsprocess i första hand.

Syftet med NNS indikatorer är därmed att bidra tit[ verksamhetsutvecktingen hos
samordningsförbunden samt stärka den finansietta samordningens rotl i vätfärden. För att
kunna fötja utvecklingen från år titt år tar NNS in data en gång per år från samordnings-
förbunden.

Projekttid: 2022-01-01 t.om 2022-12-31
Budget: 10 tkr
Redovisas i årsbokslut och finns årligen rapporterat på www.nnsfinsam.se.

Måtområde: Övergripande må[ verksamheten

Styrelsen beslutar:
- att godkänna finansiering av upprättad uppfötjning av samordningens utveckling
genom lndikatorenkäter.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Gula Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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10 5 Fria medel, Arende 2lll7

Ärendet:
Under 2022 erbjuds möjtighet för parterna att ansöka om medel från förbundet titt
insatser/projekt. Ansökan om medel sker genom btankett på förbundets hemsida och
bestutas av förbundets styretse. I ansökan ska beskrivas vitket av förbundets målområden
för verksamhet som uppfytts för att kunna godkännas.

Ansökningstid: 2022-01-01 t. om 2022-12-31
Budget: 752 134tkr
Uppfötjning och utvärdering: Rapportering från respektive insats redovisas titt
samordningsförbundets styretse.

Måtområde: Skatt beskrivas i ansökan.

Styrelsen beslutar:
- att återremittera ärendet titt nästa styretsemöte.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Gula Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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11 5 Verksamhetsplan och budget 2022, Arende 21118

Ärendet:
Verksamhetsplanen och budget för 2072 innehålter btand annat inriktning för förbundet,
målgrupp, upprättade måt för verksamheten, mått för uppföl.jning samt dess åtaganden för
2022.

Särskitt prioriterade målgrupper under 2022;
o Personer tångt från arbetsmarknaden i behov av samordnad rehabititering.
. Unga vuxna i behov av samordnad rehabititering.
. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i behov av samordnad

rehabilitering.
. Personer som diagnostiserats med marginett intettektuetl funktionsnedsättning i

behov av samordnad rehabititering.

Finansietta måt för Ktarälvdatens samordningsförbund 2022:
. En budget i batans och flerårsplan.
. Resuttat - årets resuttat skat[ vara positivt.
. Förbundet ska[[ ha ett eget kapital om max 20Yovid utgången av 7024.
. De finansietta resurserna i verksamheten skalt utnyttjas på ett effektivt sätt i

enighet med upprättade må[ för insatser i förbundet.

Styrelsen beslutar:
- att utifrån extraordinära omständigheter återremittera ärendet titt nästa styrelsemöte
trots att budgeten inte fastställs före 30 november.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Samordningsförbund
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Guta Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76

bQ/



SammanträdesprotokotI
Sida 1 av (20)
Datum

Eorsrtaga - fr{unffors

12 5 Förstag på rikttinje för finansiering av insatser/projekt, Ärende 21 / 19

Ärendet:
Vid styrelsemöte den 22 september fick förbundschefen uppdrag att se över förbundets
riktlinjer för bevitjande av medel för nya ansökningar samt pågående insatser/projekt.
Förstagen har behandtats av beredningsgruppen den 29 oktober. Beredningsgruppen stätter
sig positiva titt btankettens utformande med tydtiga instruktioner och stödtext i malten.

Styrelsen beslutar:
- att faststälta Btankett ansökan om finansiering av insatser KtaSam

Justerandes signatur \,U Utd ragsbestyrkande

Kta
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Villan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76
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13 S Ordförande och vice ordförande2022, Ärende 21/20

Ärendet:
Entigt tidigare år ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet utses utifrån ett
rutlande schema. I nedanstående tabell framgår fördetningen från 2016 titt2021. Utifrån
hur fördetningen av ansvaret för posterna sett ut sedan 2016 är det svårt att se vitka parter
som står på tur för uppdragen under 2022- Under 2018 och 2019 skedde inget byte.

Hagfors Forshaga Munkfors AF FK Region Värmland
2016 Ordf Vice ordf
2017 Ordf Vice ordf
2018 Ordf Vice ordf
2019 Ordf Vice ordf
2020 Ordf Vice ordf
2021 Vice ordf Ordf

Styrelsen beslutar:
- att Mathias Lindqvist vätjs titt ordförande och att Björn Eriksson väljs titl vice ordförande
för 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Klarätvdatens
Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Vitlan, Europavägen 1 A, Forshaga

0552-447 76
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14 5 Sammanfattning av internkonferens 22 september - hur arbetar vi vidare? Ärende
21t21

Ärendet:
Vid styrelsemöte den 22 september fick förbundschef i uppdrag att sammanfatta den
workshop som genomfördes med Anna Lexetius. För att få titt ett fortsatt arbete har
förbundschef även förstag på det fortsatta arbetet i förbundet. För att få titt en utveckting
mot en gemensam värdegrund och ett tittitsfuttt arbete i styrelse, beredningsgrupp,
förbundets projekt och i förhåttande titt projektägare krävs även att förbundet arbetar
med organisering och [edning i förbundet. I undertaget presenteras en plan för detta
arbete. Planen utgår från:

o Tidigare uppdrag från styrelsen
. 7021års revisionsrapport samt
. Förbundschefensegnaiakttagetser.

Styrelsen beslutar:
- att godkänna redovisningen och att uppdra titt förbundschef att fortsätta arbetet med att
genomföra de åtgärder som förestås däribtand att ptanera och genomföra gemensam
internkonferens under hösten 2022 där styrelse, beredningsgrupp och projekt tillsammans
jobbar vidare med titlit och värdegrund.
- att uppdra titt förbundschef att, under 2022ta fram ett policydokument utifrån
värdegrundsarbetet i styretsen och beredningsgruppen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Gula Vittan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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15 5 Budgetuppföljning

lnformation:
Kostnaderna för verksamheterna ryms inom budgeterad ram.

Styrelsen beslutar:
- att tägga informationen titl handtingarna.

Justerandes signatur tL?/ Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaga, Besöksadress Guta Vitlan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76
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16 5 Lägesrapport myndigheterna/parterna

Munkfors
Kommunen har en ny chef för omsorg och stöd. Budgetmässigt tigger kommunen bra titl
förutom inom omsorg och stöd där omfördetning av medel skett utifrån behov.
Det finns ett rekryteringsbehov inom skotan. Arbetstösheten ligger inte så högt.

Forshaga
Utifrån ungdomsarbetslösheten kommer 11 personer att anstättas med stöd från coacher. I

en [oka[ i Deje kommer en tokal att anpassas för AME:s verksamhet. Där kommer det även
finnas en service för medborgarna för stöd i kontakter med myndigheter. Det kommer även
att finnas en provtagning för personer i missbruk/beroende.

Undersköterskor utbitdas av Omsorgscottege. Försörjningsstödshandtäggningen
automatiseras för att frigöra tid för handtäggarna att ägna tid titt övrigt arbete med
klienterna.

Hagfors
Det är infl.yttning titl kommunen och det finns arbete. Det finns dock arbetstöshet i
kommunen.

Försäkringskassan
En tagändring genomförs nästa år och myndigheten förbereder sig för detta. När det gätler
sjukskrivningstalen har dessa ökat och är mer än i riket i genomsnitt. Det är kvinnors
sjukskrivningar som är ftest (65 %) och det är den psykiska ohätsan som är den anledning
som är vantigast. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för rehabititering.

Arbetsförmedlingen
Från och med måndag btir Lena Hertzberg chef för Värmtand. Då det gätter arbetslösheten
är den på samma nivå som före pandemin. Det är oroande med tångtidsarbetslösheten.
Myndigheten har inte hunnit arbeta med den gruppen. Det kommer att anstättas mer
personal att kontrottera och bedöma.

Justerandes signatur u Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaea, Besöksadress Guta Viltan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76



SammanträdesprotokolI
Sida 1 av (20)
Datum

fforsfiaga - fihunQfors -

17 5 övriga frågor

Mötestider för 2O22. Beredningsgruppen önskar att detta fastställs snarast.

lnternkonferens 17 - 18 februari som börjar 12.00 den 17 /2 och den 18/2 är det
styrelsemöte kt.9 - 12 förstag: Dömte

Onsdagen den 13 aprit kt. 9 - 12

Onsdagen den 15 juni kt. 9 - 17

Onsdagen den 21 september internkonferens hetdag förstag: Ransäters Hembygdsgård

Onsdagen den 16 november kl.9 - 12

Onsdagen den 14 december kl.9 - 12

Styrelsen beslutar:
- att tiderna för styretsens möten samt förstag titt beredningsgruppen för dagar för
internkonferenser f ör 2022 faststätts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Box 93, 667 22Forshaea, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga
0552-447 76


