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1. Förvaltningsberättelse 2019 
 
Samordningsförbundet Klarälvdalens samordningsförbund avger här årsrapport för 
verksamhetsåret 2019. 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. 
 
Utöver det samverkansarbete som sker i förbundet har Klarälvdalens samordningsförbund 
finansierat 6 olika insatser under 2019: 
 
-Individinriktade projektet Rebus. En insats som har finansierats av förbundet sedan 2017 då 
behovet av projekt med individuellt stöd kvarstått. Projektet har haft 54 personer inskrivna 
under året och det har under hela året varit kö in till projektet.  
 
-Individinriktade projektet Rehabiliteringskoordinator, för att säkerställa tillgång till tjänsten 
inom ordinarie verksamhet i den psykiatriska öppenvården i Norra Värmland. Klarälvdalens 
samordningsförbund och Fryksdalens samordningsförbund finansierade gemensamt en 
rehabiliteringskoordinator om 50 % vardera till mottagningarna Hagfors och Torsby. 
 
-Strukturpåverkande projektet På rätt väg i Klarälvdalen, 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. 
 
-Strukturpåverkande tjänstedesignprojektet Omställning, vars inriktning var långtidssjukskrivna 
med svårigheter att återgå till arbete inom främst bristyrken. Insatsen avslutades enligt plan och 
projektet beviljades stöd från Europeiska socialfonden för fortsatt arbete. Projektet har 
finansierats tillsammans med övriga samordningsförbund Värmland/Dalsland. 
 
- Strukturpåverkande tjänstedesignprojektet Insikt, i syfte att öka förmågan hos parternas 
medarbetare att använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt. 
Tjänstedesignsmetodiken har testats i reell miljö i såväl projekt Rebus som På rätt väg i 
Klarälvdalen. Förbundets beredningsgrupp har varit testmiljö under rubriken ledning- och 
styrningsfunktion. Projektet har finansierats tillsammans med övriga samordningsförbund 
Värmland/Dalsland. 
 
-Strukturpåverkan genom kunskaps- och utvecklingsinsatser om bl.a. utbildning i 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.  
 

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 Hagforskommun/er 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 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 kommuner med resterande fjärdedel.  

2.6 Arbetsmiljöarbete i samordningsförbundet 
Under 2018 har Nationella rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona arbetat 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.  

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.  
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”Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete”. 
 

- 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. 

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.  
 
Prioriterade målgrupper för verksamhetsår 2019 är: 

- Personer utan sjukpenningsgrundade inkomst, vilka uppbär långvarigt försörjningsstöd. 

- Långtidssjukskrivna med svårighet att återgå till tidigare arbete. 

- Personer långt ifrån arbetsmarknaden i behov av samordnat individuellt stöd. 
 
Medarbetare hos parterna som arbetar med personer i behov av samordnande rehabiliterande 
insatser och där insatserna kommer den enskilde indirekt till godo. 

4. Individinriktade insatser 

4.1 Projekt Rebus 
Projektet har under året haft 54 individer inskrivna. Av dessa så har 20 individer skrivits ut varav 
55 % uppnått målet med inskrivningen i Rebus. Projektet har under hela 2019 haft 5-6 personer 
på väntelista i projektet. Behov och efterfrågan på insatserna kvarstår.  
 
Tidigare kartläggningar i projektet har visat att det finns ett stort behov av neuropsykiatriska 
utredningar samt samtalsstöd. 2019 har 9 stycken neuropsykiatriska utredningar genomförts och 
projektet har valt att prioritera insatser till deltagarna i form av fortsatt möjlighet att erbjuda 
KBT samtal. 
 
Vidare har Rebus har under året fortsatt med att sprida kunskap och information om projektet 

för att hålla processen och samverkan levande. Det har visat sig vara en viktigt för att hålla 

parterna delaktiga och vara ett sätt att minimera kunskapsbortfall när det ofta byts handläggare 

hos samverkansparterna.  

Under året har projektmedarbetare deltagit i utbildning Supported Employment samt utbildning 
i Innovationsguiden samt arbetat med jämställdhetsfrågor.  
 

Tjänstedesign i projektet 

Projekt Insikt har pågått under året och syftar till att öka användarinvolveringen och 

deltagarperspektivet i utvecklingsarbetet inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland. 

Målet är att genom insikter och kunskap om målgruppen och deras behov, samordna parternas 

resurser effektivare och på så sätt erbjuda rätt stöd i rätt tid. Projekt Rebus har fungerat som 

testmiljö och medarbetarna har involverats med att utforska och förstå målgruppen genom, 

intervjuer, aktörskartor, kundresor samt att konkretisera insikter och utmaningar.  
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Övergripande mål för individinriktade insatser 
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 

- Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom 
upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget).  

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

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

 
 
Måluppfyllelse 
Projektet har under året bidragit till att deltagare närmat sig och nått egen försörjning genom 
arbete och studier eller blivit aktuell hos rätt part.  
 
Vid helårsmätning har projektet uppfyllt målen. 54 individer har varit inskrivna under året, varav 
20 stycken har avslutats. Av de avslutade har 55 % börjat arbeta, studera eller aktualiserats hos 
Arbetsförmedlingen.   

4.2 Rehabiliteringskoordinator 

Behovsinventering hos parterna visar på ett stort behov av tillgång till 
rehabiliteringskoordinering för dem som inte ingår i de tjänster som erbjuds eller 
koordinatorernas uppdrag. Syftet med satsningen är att kvinnor och män i ålder 16 - 67 år med 
vårdinsatser inom psykiatrisk öppenvård, Norra Värmland, har möjlighet att få samordning av 
insatser genom en rehabiliteringskoordinator oavsett funktionsförmåga, om anställning är aktuell 
eller sjukpenninggrundande inkomst. Syftet är både att samordna hälso- och sjukvårdens insatser 
och att stödja patienter i rehabilitering och återgång i arbete eller annan sysselsättning. I 
uppdraget att koordinera samverkan mellan sjukvården, försäkringskassan, arbetsgivare, 
arbetsförmedlingen och socialtjänst samt att erbjuda en tidig samordning och samverkan mellan 
aktuella aktörer. 

 
För att kunna genomföra satsningen så beslutade styrelsen att justera i budget. Det beslutades 
att omfördela insatsmedel från projekt Rebus samt att inteckna de fria medel som var avsatta 
för år 2019. 
 
Övergripande mål för individinriktade insatser 
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 

- 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.  

- Att individens behov av koordinering sker via individuell bedömning.  

- 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.  

- 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. 

 
Måluppfyllelse 
Inget mål uppnått, projektet startade med introduktion i december månad. 

http://www.klasam.se/
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5. Strukturpåverkande insatser 

5.1 Kunskaps- och utvecklingsinsatser 
Styrelse, beredningsgrupp och medarbetare erbjuds att delta i Nationella rådets grundutbildning 
som anordnas två gånger per år. Kunskapsutbyte sker löpande dock bjuder förbundet in till 
gemensam dag för styrelse och beredningsgrupp minst en gång per år. Styrelse och 
beredningsgrupp erbjuds också att delta under finsamkonferensen som anordnas en gång per år.  
 
Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 
parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp.  

Mål för insatsen 
Kunskaps 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.  

Måluppfyllelse 
Kunskap- och utvecklingsinsatserna har bidragit till att upprätthålla samt stödja samverkan 
mellan ingående parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 
 
Sju personer kopplade till förbundet deltog i den årliga finsamkonferensen. Styrelse och 
beredningsgrupp har haft en gemensam dag med inriktning samverkansfrågor som resulterade i 
kunskapsutbyte, samlad bild av hur parterna ser på samverkan nu och i framtiden samt en 
önskan om fortsatt arbete med tillit. Tre personer har deltagit i konferens ”En välfungerande 
och inkluderande arbetsmarknad”. 

5.2 Projekt Insikt 
Projektet har undersökt och utvecklat vad tjänstedesign inom FINSAM Värmland/Dalsland är och 
kan vara. Utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos de 
fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommuner) att 
använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att utveckla plattformen FINSAM i en 
användardriven riktning.  
 
Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 
parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp.  

Mål för insatsen 

- Övergripande mål är att öka förmågan hos parternas medarbetare att jobba med 
tjänstedesign som metod och förhållningssätt. Utforska och utveckla vad tjänstedesign 
inom FINSAM Värmland/Dalsland är och kan vara. 

- Delmål: Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet och förmåga) att använda tjänstedesign 
som metod.  

- Delmål: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningssätt kan genomsyra 
finansiell samordning.  

- Delmål: Utveckla och testa idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där 
användarinvolvering genomsyrar finansiell samordning kontinuerligt. Fortsätt utbilda och 
klä på medarbetare designmetodiken för arbete på en operativ nivå samt för ökad 
kunskap på strategisk nivå. Men utforska och fördjupa kunskapen om vad 
användarinvolvering genom tjänstedesign är på en strategisk nivå för att säkerställa en 
långsiktig satsning. 
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Måluppfyllelse 
Projektet har initiera, upprätthållit samt stöttat samverkan mellan ingående parter i syfte att 
generera mervärde till förbundets målgrupp.  
 

Projektet har ökat förmågan hos parternas medarbetare att jobba med tjänstedesign som metod 
och förhållningssätt. Ökad förmågan (vilja, kunskap, färdighet och förmåga) att använda 
tjänstedesign som metod genom:  
 

- 1015 medarbetare i inspirationsaktiviteter.  

- 160 medarbetare i kunskapsaktiviteter.  

- 20 medarbetare bedöms ha uppnått ökad färdighet genom innovationsguiden + 
återträffen. 

- 10 medarbetare bedöms ha uppnått ökad förmåga. 
 

Satsningen har utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra 
samordningsförbundet har påvisat 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. 
 
Projektet har utvecklat och testat idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där 
användarinvolvering genomsyrar samordningsförbundens verksamhet kontinuerligt. 
Spridningskonferens genomfördes 191011. Under uppdragets spridningskonferens för styrning – 
och ledning inom FINSAM Värmland/Dalsland fick deltagarna ta del av uppdraget Tjänstedesign 
för ökad samverkan med fördjupning i projekt Insikt och projekt Omställning.  
 
För att testa och utveckla hur styrnings- och ledningsfunktionerna inom samordningsförbunden 
har även efter uppdragets slut två test gjorts. I det första testet har medarbetarna i projekt 
Insikt uppmanats att bjuda in chefer till andra typer av miljöer och mötesstrukturer än ”vanligt” 
och därifrån genomfört workshops med olika designmetoder. Det andra testet har handlat om att 
uppdragstagarna har låtit styrnings- och ledningsfunktioner inom Klarälvdalens 
samordningsförbund att reflektera över vilket värde förbundet skapar samt sin egen mottaglighet 
vad gäller att jobba med användarinvolvering genom tjänstedesign.  
 
Utöver detta har utforskandet med uppstarten av projektet ”På rätt väg i Klarälvdalen”, 
undersökt och testat vilket värde som skapas när styrgruppen för ett projekt är delaktig i 
bearbetningen av kvalitativ data.  

5.3 Projekt Omställning 
Projektet ingår som en del av FINSAM Värmland/Dalslands gemensamma utvecklingsarbete 
genom metodiken tjänstedesign vars syfte är att skapa bättre verksamheter utifrån verkliga 
behov och skapa ökat värde för dem vi är till för.  
 

Syftet med projekt Omställningen är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en 
sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos 
samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, 
inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.  
 

Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 
parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp.  

Mål för insatsen 

- Att på sikt bidra till att fler återgår snabbare i arbete efter sjukskrivning.  

- Att ta tillvara resultat och lärdomar för att framställa en ansökan till Europeiska 
socialfonden, Experio WorkLab. Ansökan syftar till att fortsätta arbetet och att testa den 
användardrivna metoden tjänstedesign. Ansökan ligger inom programområde 1, 
kompetensförsörjning.  

http://www.klasam.se/
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Måluppfyllelse 
Insatsen har initierat, upprätthållit samt stöttat samverkan mellan ingående parter i syfte att 
generera mervärde till förbundets målgrupp.  
 
Målet har uppfyllts då ansökan har skickats in till Europeiska socialfonden som på sikt ska bidra 
till att fler återgår snabbare i arbete efter sjukskrivning. ESF projektet beviljades och startades 
2019-05-01. 

5.4 På rätt väg i Klarälvdalen 
Projektet önskar skapa en metod för att säkerställa att alla personer med ekonomiskt bistånd 
utan sjukpenninggrundande inkomst som bedöms vara för sjuka att arbeta, erbjuds samordning 
av insatser. Bakgrund till projektet är att ett stort antal individer i målgruppen inte har några 
aktuella rehabiliterande insatser, svårigheter i samverkan har identifierats och individerna blir 
ofta kvar vid ekonomiskt bistånd utan att ta sig vidare till arbete eller egen försörjning. I 
formandet av en modell ska både verksamhetsperspektiv och användarperspektiv ligga som grund 
för att identifiera vilka behov som en modell ska lösa.  
 
Tjänstedesign i projektet 
Projekt Insikt syftar till att öka användarinvolveringen och deltagarperspektivet i 

utvecklingsarbetet inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland. Målet är att genom insikter 

och kunskap om målgruppen och deras behov, samordna parternas resurser effektivare och på så 

sätt erbjuda rätt stöd. Projektet På rätt väg i Klarälvdalen har valt att använda metodik 

tjänstedesign för att identifiera målgruppens behov. Användarperspektivet som tagits fram 

genom användandet av tjänstedesign med djupintervjuer av användarna som bearbetats av en 

partsammansatt arbetsgrupp samt kompletterande uppgifter visar tydligt på behovet av 

partsgemensamma mötesplatser tillsammans med användaren/individen där användaren kan få 

en tydlighet, veta vem som ansvarar för vad, få rätt information. Det vill säga en sammanhållen 

planering och möjlighet till att få tillgång till de resurser som finns hos respektive part som kan 

vara aktuellt för den enskildes behov.  

Övergripande mål för strukturpåverkande insatser 
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående 
parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 

Mål för insatsen 

- 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.  

- 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.  

- Delmål: Utifrån insamlat material klargöra och analysera bristerna i nuvarande 

arbetsmetoder och insatser.   

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

att uppnå projektets huvudmål och säkerställa att förändringarna gör skillnad för 

användarna.  

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

- Delmål: Användandet av metoden påbörjas och implementeras i ordinarie 

verksamheter.   

Måluppfyllelse 
Projektet har initierat samt stöttat samverkan mellan ingående parter i syfte att generera 
mervärde till förbundets målgrupp. 
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Projektet pågår fram till 2020-05-12. Under projektperioden har delmålet Inhämtande av 
underlag utifrån både ett användarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv uppnåtts.  

6. Uppföljning och utvärderingsmetoder 
 
All verksamhet och de insatser som finansieras av samordningsförbundet följs upp och utvärderas 
enligt nedan:  
 

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

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

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

beredningsgrupp. 
- Projekt Insikt återrapportering till styrelse, del-, hel- och slutrapport. 
- Projekt Omställning med återrapportering till styrelse, del-, hel- och slutrapport. 
- På rätt väg i Klarälvdalen genom registrering i SUS, enkäter, återrapportering till styrelse 

och styrgrupp, del- och slutrapport. 
 

6.1 Indikatorer - resultat 

 
Resultat av enkätsvar avslutade deltagare i projekt Rebus 2019.  
Totalt 13 stycken har deltagit i undersökningen med fördelningen 3 kvinnor och 7 män, 3 vill inte 

uppge kön. 

 
Rebus- 13 tillfrågade varav 13 har svarat. 

3 Kvinnor 7 Män  3 vill inte uppge 

Aldrig Sällan Ibland Ofta  För det 

mesta 

Alltid 

1. Har du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?   8 % 8 % 23 % 62 % 

2. Har du varit med och bestämt vilket stöd du får/har fått?    15 %  23 % 62 % 

3. Har stödet fått ta den tid du behövt?    8 % 15 % 69 % 

4. Har du haft en person eller ett team som du har kunnat 

vända dig till med dina frågor och behov 

     100 % 

 Inte alls Till liten del Delvis Till stor 

del 

Till 

mycket 

stor del 

Helt och 

hållet 

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera 

din situation? 

 9 % 15 % 15 % 38 % 23 % 

6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 9 % 15 % 15 % 15 % 31 % 15 % 

7. Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter? 

  8 % 15 % 23 % 46 % 

8. Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att 

nuvarande stöd har upphört? 

8 %     92 % 

9. Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter 

att detta stöd upphört? 

8 % 15 % 8 % 15 % 8 % 46 % 

10. Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? 8 % 8 % 15 %   15 % 46 % 

 
Deltagarna i Rebus har i enkätsvaren är till stor del nöjda med insatsen. Upplever sig lyssnade på 
och att deras kunskap och önskemål tas tillvara.  
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Indikatorerna vänder sig till styrelse och beredningsgrupp med frågor som rör samverkan och hur 
resultat av uppföljning och utvärdering tas tillvara. 
 

Styrelse – 6 tillfrågade varav 6 har svarat Inte alls Till liten del Delvis Till stor 

del 

Till 

mycket 

stor del 

Helt och 

hållet 

1. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer? 

   16 % 50 % 17 % 17 % 

2. Har Ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och 

utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna? 

   16 % 17 %  67 %  

3. Använder Ni uppföljning och utvärdering som underlag för 

att utveckla de samordnande rehabiliteringsinsatserna? 

   33 % 67 %  

 
 
 

Chefsgrupp/Beredningsgrupp - 7 tillfrågade varav 

6 har svarat 

Inte alls Till liten del Delvis Till stor 

del 

Till 

mycket 

stor del 

Helt och 

hållet 

1. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer? 

   50 % 33 % 17 % 

2. Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande 

insatser utvecklats? 

  33 %  17 %  17 % 33 % 

7. Styrelse och kansli 
 

7.1 Styrelse 
Styrelsen har haft 6 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 

Gert Björnvall, ordförande Marian Gustavsson Forshaga kommun 

Björn Eriksson, vice ordförande Peter Heidkamp Arbetsförmedlingen 

Thor Millvik Pernilla Boström Hagfors kommun 

Mathias Lindqvist Jonna Ullenius Munkfors kommun 

Mirela Memic Sandström  Carl Hast Försäkringskassan 

Göran Adrian Per Gruvberger Region Värmland 

 

7.2 Revisorer 
Klarälvdalens samordningsförbunds ägare utser revisorer som granskar förbundets verksamhet. 
Landstingsfullmäktige utser revisor som företräder Regionen och kommunerna. Staten utser sin 
revisor.  
 
Revisorer för år 2019 är: 
 
Ingela Wretling, Region Värmland och medlemskommunerna 
Nils Nordqvist, KPMG 
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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.  

8. Ekonomisk redovisning 
 
För verksamhetsåret 2019 har förbundet haft intäkter från medlemmarna på 2 300 tkr. Ingående 
eget kapital från 2018 uppgick till 1 407 tkr. Kostnader för helåret 2019 har uppgått till 2 491 
tkr.  

8.1 Avvikelser från budget 
Avvikelser från budget under 2019 har orsakats av att beslutade insatser under året har 

fördröjts. De medel som varit beslutade till projekt På rätt väg i Klarälvdalen samt 

Rehabiliteringskoordinator kommer att överföras till år 2020. 

 

8.2  Ekonomisk driftredovisning januari- december 2019 

2019 
 
 

Aktuell budget  
Jan-dec 2019 

Utfall 
Jan-dec 2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Styrelse/kansli 
 

823 780 
 

43 

Projekt Rebus 
 

1 314 1 118 196 

Tjänstedesign - 
omställning 

114 117 3 

Tjänstedesign - insikt 100 56 44 

På rätt väg i Klarälvdalen 635 363 272 

Rehabiliteringskoordinator 350 -0 350 

Kunskaps- och 
utvecklingsinsatser 

60 47 13 

Indikatorer 10 10 0 

Summa 3 406 2 491 915 

 
*Ekonomisk redovisning har tagit hänsyn till tilläggsbudget om 1 106 tkr från förbundets 
egna kapital. 
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8.3 Resultaträkning 
 
Resultaträkning 

  2019-01-01 2018-01-01  
Belopp i kr. Not 2019-12-31 -2018-12-31  

 
Verksamhetens medlemsavgifter 1 2 299 500 2 300 000  
 
Verksamhetens kostnader                                                  -2 491 282  2 346 222   
   
    
Verksamhetens nettokostnad                     -191 782     -46 222                      
  
Finansiella kostnader                       -606                                -614     
  
 
Årets resultat  - 192 389                      -46 836                      
  
 

 
 

8.4 Balansräkning 
 
Balansräkning 

 
Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31  

 
Tillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 2 82 860 88 378  
Kassa och banktillgodohavande  1 895 540 2 432 156  
Summa omsättningstillgångar  1 978 400 2 520 534  
 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital  1 215 672  1 407 455  
Kortfristiga skulder 3 762 728 1 113 079  
Summa eget kapital och skulder  1 978 400 2 520 534  
     

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 
  2019-12-31 2018-12-31  

 
Driftbidrag från staten  1 150 000 1 150 000  
Driftbidrag från Hagfors kommun 264 000 264 500  
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 2 300 000  
 
  
2. Fordringar  
    
  2019-12-31     2018-12-31  

 
Skattekonto                   77 159           60 252                       
Moms                                       5 701            3 722  
Fordringar lön                               24 404 
Summa                   82 860          88 378         
 
 
Not 3. Kortfristiga skulder  
        2019-12-31                    2018-12-31                 

 
Upplupna kostnader                760 802          854 596       
Leverantörsskulder                   1 926          258 483 
Upplupna personalkostnader                  6 123 
Totalt               762 728       1 113 079
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8.7 Kassaflödesanalys 
 

Löpande verksamhet    

Årets resultat         -191 782 
Medel från 
verksamheten före 
förändring av 
rörelsekapital     -191 782 

Kassaflöde från löpande verksamhet   

Förändring av rörelsekapital   

    Kortfristiga fordringar   5 519 

    Kortfristiga skulder   -350 351 

Summa    -537 221 

Investeringar    

    Investeringar   0 

Investeringsnetto   0 

Summa    0 

Finansieringar    

    Långfristiga fordringar   0 

    Långfristiga skulder   0 

Finansieringsnetto   0 

Summa    0 

Förändring av likvida medel  -537 221 

Kontroll, Se BR   

    UB Likvida medel   1 895 540 

    IB Likvida medel   2 432 156 

Summa:    -537 221 
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9. Styrelsens beslut 
 
 
Vi intygar att årsredovisningen för 2019 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 2020- 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………………. 
Björn Eriksson  Pernilla Mattsson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
………………………………………..  ………………………………………….. 
Göran Adrian  Mathias Lindqvist 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………….. 
Thor Millvik   Gert Björnvall 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
För revisorerna:  
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Ingela Wretman    Nils Nordqvist, KPMG 
Region Värmland & Medlemskommunerna 
   
 
 
Bilagor till årsredovisningen: 
 
Bilaga 1- Årsrapport projekt Rebus  
Bilaga 2 – Slutrapport projekt tjänstedesign för ökad samverkan 
Bilaga 3 - Slutrapport projekt Omställning  
Bilaga 4 – Årsrapport På rätt väg i Klarälvdalen 
Bilaga 5- Ansökan om medel Rehabiliteringskoordinator 
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