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Den finansiella samordningens uppdrag 
Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet 

till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam 

arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de 

lokala förutsättningarna.  

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och 

ansvarsområden. För de flesta fungerar myndigheternas stöd och de får den hjälp som just de behöver. För vissa 

individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv 

rehabilitering.  

Klarälvdalens Samordningsförbund har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess medlemmar består av 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga. 

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller 

studier och möjlighet till självförsörjning.  

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja 

kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna, dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd 

för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Samordningsförbundets ändamål och uppgifter 
Samordningsförbund har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

3. Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.  

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.  

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.  

6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag 

har förbundet utarbetat visionen: 

 

 

 

 

Vilket sammanfattar samordningsförbundets verksamhetsidé att:  

”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.” 

 

Målgrupper 
De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i kommunerna Hagfors, 

Munkfors och Forshaga i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering. Målgrupperna uppbär offentlig 

Våra gemensamma insatser leder 

till utveckling och arbete 
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försörjning och har en eller en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade 

problem och där varje enskild myndighet har svårt att tillgodose individens behov. Lagstiftaren har medvetet inte 

preciserat den målgrupp som förbundets insatser kan vända sig till. Detta beror på att målgruppen kan variera både 

geografiskt och över tid. Individers behov av insatser kan förändras beroende på under vilka omständigheter man 

lever och utifrån förändringar i våra myndigheters uppdrag och arbetssätt. I propositionen anges förutsättningarna för 

att identifiera målgruppen.  

1. Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder.  

2. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 – 64 år).  

3. Arbetslinjen är mycket tydlig och innebörden av begreppet arbetsförmåga är viktig för synen på rehabilitering.  

4. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.  

Särskilt prioriterade målgrupper under 2022 
• Personer långt från arbetsmarknaden i behov av samordnad rehabilitering. 

• Unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering. 

• Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i behov av samordnad rehabilitering. 

• Personer med marginell intellektuell funktionsnedsättning i behov av samordnad rehabilitering. 

 

Verksamhetsinriktning 2022 

Individinriktade insatser 
Individinriktade insatser innebär att förbundet ska stödja och finansiera insatser för personer i behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska möjliggöra gemensamma samverkansarenor och tilldela resurser för 

utveckling av samverkan och långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för 

ordinarie verksamhet.  

I detta ryms även möjligheter att finansiera och stödja tidsbegränsade utvecklingsprojekt. För individinriktade insatser 

gäller att minst två av förbundets parter måste vara berörda. Insatserna ska bidra till att individens förutsättningar 

förbättras. Betonas ska vikten av att utforma insatserna utifrån individens egna behov. Det kan göras både genom stöd 

till långsiktiga insatser och tidsbegränsade projekt. Förbundet har i uppgift att bistå finansierade insatser i 

metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. 

Kontinuerliga nätverksträffar och handledning erbjuds såväl projektägare, resursägare som medarbetare i finansierade 

insatser. 

Individinriktade insatser 2022 
Förbundets ambition är att uppmuntra parterna att initiera insatser under 2022. Förbundet erbjuder stöd i arbetet 
med att: 
• Undersöka problemområdet och tillsammans med berörda chefer och personal samla information och kunskap 

om användarna 

• Stödja i framtagandet av förslag på aktivitet 

• Stödja i ansökningsförfarandet och i genomförande  

Syftet är att utveckla insatser och testa metoder för våra prioriterade målgrupper som kan implementeras i ordinarie 

verksamhet. Avsikten är att insatser och metoder utvecklas i linje med ordinarie verksamhet och skapar värde för 

individerna i behov av samordnat stöd.  
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Projekt REBUS  

Den största delen av samordningsförbundets finansierade insatser riktas mot individer. Vilka målgrupper som 

insatserna riktas mot utgår ifrån parternas behov och uttalade önskemål i form av ansökningar till styrelsen. Dessa kan 

variera beroende på samhälls-utvecklingen och omvärldens påverkan på de lokala förhållandena och 

förutsättningarna.  

Behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18- 64 år som behöver samordnad rehabilitering 

och som kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter har inte klarat att tillgodoses i 

förbundets tre kommuner. Utifrån detta behov startades 2017 projekt REBUS. Syftet med projekt Rebus är att med 

hjälp av individinriktade insatser öka välbefinnande och livskvalitet för personer i behov av samordnad rehabilitering 

som ger dem möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning. Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/parter och 

målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder 18 – 64 år.  

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. 

Projekttid: 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31 

Budget: 1 202 tkr 

Projektägare: Forshaga kommun 

Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. Delrapporter samt slutrapporter från 

respektive projekt redovisas till samordningsförbundets styrelse. 

Mål: 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. 

Strukturinriktade insatser 
Strukturinriktade insatser innebär att förbundet stödjer metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad 

samverkanskultur. Förbundet är ett aktivt stöd till nätverk mellan parterna och arbetar för att erfarenheter kring 

samverkan tas tillvara på bästa sätt. Vidare arrangerar och möjliggör förbundet gemensamma informationssatsningar, 

kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna. 

Nedan följer en beskrivning av de strukturpåverkande insatser som förbundet kommer finansiera under 2022. 

Utbildnings- och utvecklingsinsatser 2022 
Finansiell samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att samordna resurser på ett effektivt sätt. 

För detta krävs kunskap. Nationella rådet erbjuder bl.a. utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra 

intresserade. Utbildningarna ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen, genomgång 

av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området samt uppföljning i det 

myndighetsövergripande uppföljningssystemet SUS.  

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som 

syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde. Utifrån identifierade behov finns 

möjligheter att, löpande under året, initiera och föreslå utbildningar och kompetensinsatser. Beslut om insatser, 

utöver de som beskrivs här, fattas i samråd med beredningsgruppen. Målgrupperna är följande: 

• parternas personal och chefer som i sina uppdrag arbetar med personer i behov av samordnad rehabilitering 

• styrelse 

• beredningsgrupp (inklusive styrgrupp) 

• projektägare 

• projektledare och projektmedarbetare 
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• förbundschef 

Under 2022 kommer bl.a. utbildningar i Tjänstedesign, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt JGL 

(Jämställdhet, Genus och ledarskap) att erbjudas. Förbundet kommer även att erbjuda stöd i verksamhetsutveckling 

genom tjänstedesign.  

Vidare kommer förbundets beredningsgrupp, projektägare och projektledare erbjudas utbildning och introduktion i 

BIP, progressionsmätning. Då förbundet nu deltar i projekt Stoppa våldet kan det även komma att bli aktuellt med 

någon form av kompetensinsats inom dessa områden. Det kan då även bli aktuellt med att erbjuda chefer och 

personal hos parterna detta.  

För att stärka kunskaperna runt att arbeta med projekt kommer styrelse, beredningsgrupp, projekt att erbjudas 

utbildning under året. Utbildningen ska vara anpassad utifrån arbetet inom Finsam.  

Projekttid: 2022-01-01 t.om 2022-12-31  

Budget: 140 tkr  

Uppföljning och utvärdering: Varje insats utvärderas och redovisas till förbundets beredningsgrupp och styrelse.  

Mål: Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte 

att genererar mervärde till förbundets målgrupp. 

 

 

Samordningsförbundets mål  
Samordningsförbundets övergripande mål är att samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt för att 

möjliggöra att medborgare i Hagfors, Munkfors och Forshaga ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete 

och/eller studier. Samtliga insatser som finansieras ska kunna kopplas till förbundets övergripande mål. Mått och mål 

kopplas till bland annat NNS framtagna kärnindikatorer som framgår i bilaga.  

Det övergripande målet 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. 

Det övergripande målet för strukturpåverkande insatser 
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att 

generera mervärde till förbundets målgrupp. 

Målområde 1 Förbundet skall arbeta för att bidra till att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet 
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan aktörerna är en utvecklad samverkanskultur och ett 

helhetstänkande. En bra samverkanskultur kännetecknas av jämlika relationer, partnerskap och aktiva nätverk som 

utgår ifrån tillit, respekt och förtroende mellan parterna.  

 
Målområde 1 uppnås genom att förbundet: 
• verkar för att fler parter är beredda att initiera och driva projekt och insatser 
• förtydligar processamarbetet mellan förbundet och samverkansparterna 
• stödjer styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatser 
• arbetar aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla samverkan 

på tre nivåer: inom Värmland/Dal, med närliggande förbund i andra län och nationellt genom Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS)  

• arbetar aktivt för att samordnande verksamheter inkluderar andra aktörer i samhället 
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• arrangerar och ger möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan 
träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål 

 
Mått för måluppfyllnad:  
• Under året inleds minst ett projekt av projektägare som tidigare inte haft den rollen.  
• Parterna främjar samverkan, avsätter tid och deltar, utifrån fastställd struktur. Indikator 10 och 12 
• Alla tecknade partsgemensamma avtal med projektägaren uppfylls och efterlevs. 
• Ökad kompetens om parters uppdrag och samverkan. Indikator 8 
• Sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. Indikator 13 
 

 

Målområde 2: Förbundet skall arbeta för utveckling av metoder/arbetssätt/insatser för att bryta eller 
förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån faktabaserad analys 
Dokumenterat, kvalitetssäkrat och partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla 

samverkan långsiktigt. Gemensamma överenskommelser om av vad som är ett gott resultat är viktiga för förbundet att 

stödja och utveckla. 

 

 
Målområde 2 uppnås genom att förbundet: 
• i samverkan med övriga samordningsförbund i Värmland/Dal ser över metoder för mätning av stegförflyttning 
• vidareutvecklar tillvaratagandet av förbundets resultat av NNS insamling via indikatorer 
• stödjer uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos samverkansparterna 
 
Mått för måluppfyllnad 
• Systematiskt tillvarata användares bidrag till utvecklingen av insatser. Indikator 9 
• Processkartläggning ska göras i uppstart av alla finansierade insatser. Indikator 14 
 

 

Målområde 3: Förbundet skall verka för att goda metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för den 

finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet 
Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, utveckling av myndighetsövergripande 

arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. Hur vi kan arbeta med användarinvolvering vid 

utvecklandet av våra tjänster är ett prioriterat område under kommande år. Andra utvecklingsområden våld i nära 

relationer och det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP). Att utveckla det befintliga stödet till 

myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. 

 
Målområde 3 uppnås genom att förbundet: 
• arrangerar gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser 
• vidareutvecklar former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering 

genom till exempel användarinvolvering/tjänstedesign och deltagarråd 
 
Mått för måluppfyllnad 
• Ökad kompetens om parters uppdrag och samverkan. Indikator 8 
• Systematiskt tillvarata användares bidrag till utvecklingen av insatser. Indikator 9 
• Sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. Indikator 13 
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Organisering av verksamheten 
Klarälvdalens samordningsförbund är en egen juridisk enhet bildad av Hagfors, Munkfors och Forshaga kommuner, 

Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet har en styrelse som fattar beslut om 

verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer.  

Styrelse  
En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie 

och en ersättare för vardera medlemmen. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Styrelsen utser inom 

sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget. I styrelsens uppdrag ingår bland annat beslut om 

verksamhetsplan, budget och verksamhets-uppföljning.  

Kansli 
Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef om 70 % där 20 % av tjänsten rör administration. 

Förbundschefen har ansvar för beredning av ärenden till samordningsförbundet, verkställande av beslut, är 

sammankallande i beredningsgrupp och företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå. 

Beredningsgrupp  
Beredningsgruppen utgör ett stöd till tjänstemannen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av 

beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och 

utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppen. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller 

motsvarande, med tydligt beslutsmandat.  

Styrgrupper 
Till förbundets finansierade insatser finns en styrgrupp som svarar för att projekt/insats genomförs enligt plan. Det är 

viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella 

verksamheter så att insatsen/projektet kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå 

projekt/processledare, insatsens/projektets ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen/projektet, det 

vill säga verksamheter som remitterar till insatsen/ projektet. Beredningsgruppen kan fylla funktionen styrgrupp under 

ledning av projektägaren/projektägarna som då ansvarar för den delen av mötet.  

Arbetsmiljö 
Klarälvdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet. Förbundet har dock ingen egen anställd personal och 

råder heller inte över någon lokal/arbetsställe. Arbetsmiljöfrågor för förbundet blir att följa upp att de/den part som är 

arbetsgivare och/eller råder över lokal uppfyller sina åtaganden.   

Behandling av personuppgifter 
Samordningsförbundet respekterar allas personliga integritet. Uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning med nationell koppling 

SUS 
Förbundet ska följa upp sin verksamhet och finansierade insatser samt analysera utfall. Uppföljning görs bl.a. genom 

det nationella uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan) vilket mäter 

numerärer kring deltagande alternativt ”pinnstatistik”. Här redovisas även budget per insats och förbundets totala 

budget. Varje projektledare ansvarar för sitt projekts inmatning. Förbundet bistår med kunskap och utbildning i 

systemet. Varje styrgrupp har att följa upp, analysera och utvärdera framtagna SUS-parametrar, uppdelade på kvinnor 

och män, för att därefter diskutera om förändringar bör ske. Varje specifikt projekt har även andra mätvärden, till 

exempel könsuppdelad statistik. Framtagna data analyseras i styrgrupper, redovisas för styrelsen, och ligger till grund 

för fortsatt arbete. Jämställdhetsfokus finns på utfall för kvinnor och män samt analys utifrån om kön innebär skillnad. 
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Redovisas i helårsbokslut. 

Indikatorer 
Förbundet använder förbundsöverenskomna nationella Indikatorer för att kvalitetsbedöma förbundets finansierade 

insatser. Antalet indikatorer uppgår till 16. Merparten skattas inom intervallet 1–6 där 6 representerar hög skattning. 

Deltagares stegförflyttningar mot arbete/studier och upplevelser av deltagandet mäts löpande genom mjuka värden 

efter två månaders deltagande och vid avslut. Inmatade värden analyseras för kvinnor respektive män. Upplevelse av 

samverkan mellan parterna i förbundet mäts årligen hos chefer, medarbetar och styrelse via liknande enkäter, utan 

könsfördelning. Nytt från och med 2021 är enkäter om upplevd samverkan hos remittenter utifrån initiativ från 

förbundet. I indikatormätningarna är det personen själv som bidrar med sin upplevelse av det arbete/de tjänster som 

utförs gemensamt. I verksamhetsplan 2022 finns dessa indikatorer med som mätpunkter under målområde 1. Ett 

femtiotal förbund har tecknat avtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) om Indikatorer vilket 

möjliggör data på aggregerad nationell nivå. 

Redovisas i helårsbokslut. 

Våld i nära relationer – pilotprojekt via NNS 
Förbundet är en del i Regeringsuppdraget om att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Det innebär bland annat att 

ett frågeformulär ska användas i uppstart och var tredje månad. Ifyllt formulär utvärderas av 

Jämställdhetsmyndigheten (JäMy). Utvärderings-instrumentet används i syfte att öka upptäckten av om våld 

förekommit/förekommer eller har bevittnats under barndomen. Inom övriga deltagande förbund ses att mellan 75–80 

% av deltagande har erfarenheter av våld, en betydligt högre siffra än beräknat. Kunskapen ger en annan dimension 

och andra möjligheter till stöd och hjälp. 

Redovisas i helårsbokslut. 

Övrig uppföljning  

Intern styrning och kontroll 
Styrelsen upprättar dokument avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att samordningsförbundets 

beslutade mål uppnås. Genom att årligen göra en risk- och väsentlighetsprövning sker en översyn av hur förbundet 

kan stärka arbetet med den systematiska internkontrollen. Det innebär att ta ställning till vilka granskningsmoment 

som årligen bör ingå i den interna kontrollen.  

Målen innefattar verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna 

mål samt efterlevnad av lag (2003:1210) tillsammans med samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.  

Redovisas enligt beslutad Intern styrning och kontrollplan. 

Uppföljning av förbundets mål 
Uppföljning av förbundets övergripande mål sker via mått för måluppfyllnad utifrån bland annat: 

• förbundets resultat av indikatorerna 

• antal genomförda aktiviteter 

• antal deltagare vid genomförda aktiviteter 

• utvärderingar av genomförda aktiviteter 

Under varje målområde framgår hur uppföljning genomförs. För 2022 års uppföljning är målen inte antagna, till 

exempel hur många av de svarande som ska vara nöjda eller hur många deltagare det ska vara. 2022 är ett utgångsår 

(år noll) och inför 2023 är ambitionen att förbundets beredningsgrupp och styrelse tillsammans beslutar om värden 

som vi vill uppnå.  

Redovisas i helårsbokslut och löpande efter behov. 
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Uppföljning och utvärdering av individinriktade insatser  
Projektägaren har huvudansvaret för att projektet/insatsen bedrivs i enlighet med beviljad plan utifrån satta mål. 

• Ha kontinuerliga avstämningar med projektledaren och tillsammans med projektledare ansvara för processledning 

i insatsen.  

• Efter överenskommelse med förbundschef fastställa vilket processtöd förbundschef ska ge projektet.  

• Tillsätta styrgruppen och vara ordförande på styrgruppsmötet som är en del av beredningsgruppens möte.  

• Ansvara, i samråd med styrgruppen, för att insatsen når de mål som fastställts samt svarar för uppföljning och 

utvärdering till styrgrupp samt till styrelsen via förbundschefen, om inte annat avtalas. 

Uppföljning sker utifrån sker via mått för måluppfyllnad utifrån bland annat indikatorerna. Inför kommande 

individinriktade insatser föreslås lämpliga indikatorer att väljas ut.  

Redovisning till styrelse sker kontinuerligt med en mer omfattande redovisning halvår. Helårsrapport presenteras för 

styrelse av ansvarig för insatsen.  

Budget  

Finansiering av samordningsförbundets verksamhet  
Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. 

Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står 

gemensamt för en fjärdedel och Region Värmland står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.  

Budget 2022-2024  
Statens finansiering av den finansiella samordningen 2022 fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på 

försörjningsmåttet och befolkningstalet. För 2022 har Försäkringskassan i oktober 2021 meddelat preliminär tilldelning 

med 1 272 tkr. Region Värmland, Hagfors och Forshaga har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp. 

Munkfors beslutade att matcha medel på 2020 års nivå och Forshaga har åtagit sig att matcha upp medel för Munkfors 

räkning. Det innebär att samordningsförbundets samlade intäkter 2022 uppgår till 2 544 tkr.  

Finansiella mål 
Förbundet råder under kommunallagen och i den finns ett regelverk som ställer vissa krav på hur 

samordningsförbundets ekonomi ska hanteras.  

I kommunallagen finns bestämmelser om att samordningsförbund måste ha en ekonomisk balans, vilket betyder att 

intäkterna måste vara högre än kostnaderna. Dessutom ska kommunalförbund/samordningsförbund ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket ställer fler krav än att ekonomin är i balans. God ekonomisk hushållning 

innefattar både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Klarälvdalens Samordningsförbund har beslutat om följande mål: 

• En budget i balans och flerårsplan 

• Resultat – årets resultat skall vara positivt 

• De finansiella resurserna i verksamheten skall användas till rätt insatser och de skall utnyttjas på ett effektivt sätt i 

enlighet med upprättade mål för insatser i förbundet. 
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Budget 
Reviderad vid styrelsemöte 2022-02-18 

Budget Klarälvdalens Samordningsförbund 2022 2023 2024 

Bidrag från huvudmännen 
   

Forshaga Kommun   284 357   284 357   284 357 

Munkfors Kommun     79 143     79 143     79 143 

Hagfors Kommun   272 500   272 500   272 500 

Region Värmland   636 000   636 000   636 000 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1 272000 1 272000 1 272000 

Summa bidrag  2 544 000 2 544 000 2 544 000     

Eget kapital från tidigare år fördelat på tre år 1 721 521    573 840 573 840 573 840 

Summa budget 3 117 840 3 117 840 3 117 840     

Kostnader 
   

Administration, kansli 
   

Sammanträdeskostnader och arvoden   120 000   120 000   120 000 

Övr. kostnader      20 000     10 000     10 000 

Förbundschef; ledning 30 % och admin 20 %    471 240    480 665   490 278 

Kringkostnader förbundschef (dator, tel kontorsmaterial, 
resor, möbler, kontor) 

     50 000      50 000     50 000 

Nationellt nätverk FINSAM        5 000        5 000       5 000 

Köp av administrativa tjänster, ek.adm, personal, diarium, 
dataskyddsombud 

   180 000    182 300   184 600 

Indikatorer, licens      10 000      10 000     10 000 

Revisor       26 000      26 000     26 000 

Summa administration, kansli    882 240    883 965   895 878     

Finansierade individinsatser 
   

Projekt Rebus  1 252000               0                0 

Framtida projekt                 0 1 700 000 1 700 000 

Summa finansierade individinsatser  1 252000  1 700000 1 700000     

Finansierade strukturinsatser 
   

Förbundschef; verksamhetsutveckling 20 %     188 496     192 266    196 111 

Utbildnings- och utvecklingsinsatser      140 000     120 000    120 000 

Summa finansierade strukturinsatser     328 496     312 266    316 111     

Summa fria medel till individ- och/eller strukturinsatser      655 104     221 609    205 851     

Total summa kostnader   3 117 840  3 117 840 3 117 840 
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Bilaga NNS 15 kärnindikatorer 
NNS indikatorer är ett instrument utvecklat för samordningsförbunden med avsikt att följa framsteg 

och effekterna av förbättrad finansiell samordning. Verksamhetens kvalité och utvecklingspotential är 

det som indikatorerna vill följa upp och inte individens rehabiliteringsprocess i första hand. 

De kärnindikatorer som förbundet använder för uppföljning av mål är markerade.  

1. Deltagare känner att de verksamheter som erbjuds är organiserade runt deras behov 
(personcentrerade). 

2. Deltagarna upplever ökat inflytande över rehabiliteringsprocessen. 
3. En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje 

deltagares förutsättningar. 
4. Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns någon som håller samman och stödjer 

den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess. 
5. Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att 

den har fått, i högre grad än förut, stöd från myndigheterna i att leva med detta. 
6. När verksamheter avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren, i högre 

grad än förut, att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 
onödig dröjsmål. 

7. Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren 
varit med i arbetet. 

8. Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter 
respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.  

9. Att det systematiskt, mer än förut, tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter 

såväl från enskilda deltagare/brukare och från brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare. 

10. Samordnade verksamheter inkluderar i högre grad än förut även andra aktörer i samhället, 

företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt. 

11. Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade verksamheterna är hållbara och 

säkra över tid.  

12. En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer.  

13. Samordnad verksamhet präglas i högre utsträckning av sektorsövergripande arbetssätt och 

synsätt.  

14. Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser.  

15. Insikter från samverkan (med stöd av samordningsförbund) leder till att nya typer av 

förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli 

aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.  

 

 


