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Ordförande har ordet 
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt 
tal FINSAM, i kraft. Redan 2007 bildades Klarälvdalens Samordningsförbund med de sex 
parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland samt Forshaga, Hagfors 
och Munkfors kommuner. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla 
det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  
 
Vid slutet av 2020 fanns det ett 80-tal samordningsförbund och lejonparten av Sveriges 
kommuner är med i ett samordningsförbund. Samtliga kommuner i länet är numera med i ett 
samordningsförbund. Genom den finansiella samordningen ska Klarälvdalens 
Samordningsförbund (KlaSam) verka för att de medborgare som är i behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering ska få det stöd och den rehabilitering som ger dem möjlighet 
att försörja sig själva.  
 
Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete är förbundets vision. År 2021 har 
varit starkt påverkat av pandemin vilket krävt nytänkande, omställning och förändring utöver 
det vanliga hos alla parter. De digitala mötesplatserna har utvecklats och utgjort den 
huvudsakliga formen för mötesverksamheten under året.  
 
Under året har 36 individer i projekt Rebus fått ta del av de insatser som finansieras av 
förbundet. Flertalet känner att de blivit sedda och lyssnade på och upplever att de bättre kan 
hantera sin situation visar resultatet i NNS indikatorenkät. Många har tagit nya steg mot ökad 
egenmakt och egen försörjning. Det, tack vare medarbetarnas engagemang, uthållighet och 
förmåga till flexibilitet under det gångna året.  
 
Vi, styrelsen, ser vikten av att samverka och kommer att fortsätta arbetet med att finna 
åtgärder för människor i vårt samhälle som har behov av samordnad rehabilitering och stöd 
för att komma in på arbetsmarknaden och ut i arbetslivet. 
 
Göran Adrian ordförande   
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetens 
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021.  

Till redovisningen hör en bilaga rörande delar av resultatet från förbundets insamling av 
2021 års NNS indikatorenkäter.  
 
Organisation  
Klarälvdalens Samordningsförbund bildades 2007. Samordningsförbundet är en fristående 
juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland samt 
Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner som medlemmar.  Klarälvdalens Samordnings-
förbund regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och 
samordningsförbundets förbundsordning. Samordningsförbundet följer även lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  
 
Förbundets organisation består av styrelsen 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 förbundschef och sedan den 1 april har 
en förbundet en ny förbundschef tillträtt uppdraget, se under 1.6 Väsentliga 
personalförhållanden.  

Styrelsen 
Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid åtta tillfällen. Utöver detta har styrelsen haft en 
internkonferens rörande värdegrundsarbete tillsammans med projektmedarbetare och 
beredningsgruppen den 22 september.  
 
Ordinarie ledamöter 
Region Värmland: Göran Adrian  
Forshaga kommun: Gert Björnvall 
Hagfors kommun: Thor Millvik  
Munkfors kommun: Mathias Lindquist 
Arbetsförmedlingen: Björn Eriksson 
Försäkringskassan: Pernilla Mattsson  
 
Ersättare 
Region Värmland: Per Gruvberger 
Forshaga kommun: Marian Gustavsson 
Hagfors kommun: Pernilla Boström 
Munkfors kommun: Jonna Ullenius 
Försäkringskassan: Erika Karlsson 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel 
handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
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Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa insatser för 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete eller påbörja studier, för att därigenom öka förutsättningarna att nå 
egen försörjning. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som uppbär offentlig 
försörjning och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  
 
Finansiering 
Klarälvdalens Samordningsförbund finansieras via Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen med hälften av medlen, Region Värmland med en fjärdedel och Forshaga, 
Hagfors och Munkfors kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision 
De insatser som samordningsförbundet finansierar ska riktas till medborgare bosatta i 
Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner och vara i förvärvsaktiv ålder (16 – 64 år). Det 
gäller främst medborgare vars behov av rehabilitering inte löses inom de ordinarie 
myndigheterna var för sig eller genom det ordinarie samverkansarbetet mellan 
myndigheterna. Samordningsförbundets insatser ska inriktas mot de sammanhang där 
myndigheterna behöver/bör arbeta samordnat för att kunna ge ett sammanhållet 
rehabiliteringsstöd. Vilka målgrupper som ska prioriteras bestäms av samverkansparterna i 
takt med att de lokala behoven utvecklas.  
 
 

 

Verksamhetsidé 
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. 

 
Vision 

Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete. 
 

  
Samordningsförbundets uppdrag är därvid att utveckla välfärden genom samverkan med 
utgångspunkt utifrån medborgarnas behov. Detta förverkligas genom att medlemmarna 
bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas till att finansiera 
gemensamma och samordnade insatser. Insatserna kan vara direkt individanpassade eller 
strukturellt utformade. De kan vara av förebyggande karaktär eller bestå av aktiviteter som 
syftar till att främja samarbetet mellan medlemmarnas representanter. Att använda 
samordningsförbundet som struktur och finansiär till gemensamma insatser förväntas leda 
till vinster för dels de enskilda individerna, dels bidra till effektiva och samhällsekonomiska 
lösningar. Detta genom:  

 att samverkan mellan parterna är mer systematiskt och blir en del av parternas 
vardagliga arbete  

 helhetssyn på den enskilde ur målgruppen, ingen rundgång mellan myndigheter 
 att samordningsförbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och 

kunskapsutbyte ökar 
 att samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna 
 att personal inom de samverkande organisationerna ser förbundet som en viktig 

resurs till ordinarie verksamhet 
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I verksamhetsplanen för 2021 fastställs tre målområden: 
 
Målområde 1: Förbundet skall arbeta för att bidra till att skapa struktur och 
långsiktighet i samverkansarbetet. 
 
Målområde 2: Förbundet skall arbeta för utveckling av metoder/arbetssätt/insatser 
för att bryta eller förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån faktabaserad 
analys. 
 
Målområde 3: Förbundet skall verka för att goda metoder och arbetssätt som utvecklas 
inom ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetens 
intäkter 

2 395 000  2 299 500  2 299 500 2 300 000 2  299 500 

Verksamhetens 
kostnader 

-2 043 137 -2 145 087 -2 491 282 -2 346 222 -1 759 041 

Årets resultat     350 935       154 413      -191 782        46 222      540 459 
Soliditet            78 %              78 %              61 %             56 %              72 % 

 
Det ökande överskottet kan delvis förklaras med pandemins påverkan på de involverade 
parternas respektive verksamheter. En ansträngd situation innebär att kärnverksamheterna 
måste prioriteras. Förbundet har därför budgeterat en allt högre summa för fria medel. Fria 
medel kan användas under verksamhetsåret utifrån förslag och idéer om insatser. Utifrån det 
ökande överskottet behöver förbundet jobba mer aktivt för att använda förbundets medel till 
det de är tänkta att användas till. Utifrån att förbundet gör ett ”omtag” runt roller och ansvar 
är planen att fler parter ska bli villiga och beredda att åta sig ansvaret för både struktur- och 
individinsatser.  
 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Under verksamhetsåret har verksamhetens kostnader sammantaget varit 351 tkr lägre än 
planerat. Den största orsaken bedöms vara kopplat till överskott i projekt Rebus. Fria medel 
för 2021 var 662 tkr. Dessa medel var tänkta till att användas som till struktur- eller 
individinsatser initierade av parterna utifrån identifierade behov under året. Dessa medel har 
inte heller använts.  
  

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin har påverkat verksamheten i stort, från strukturövergripande till 
individinriktade insatser samt även styrelsens och beredningsgruppens arbete. De 
sistnämnda mötena har genomförts digitalt under året. Nationella och regionala konferenser 
och möten har också ställts in eller genomförts digitalt under året.  
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Beträffande individinriktade insatser så har dessa genomförts Corona-säkert utifrån varje 
enskilds behov och förutsättningar. Förbundet har arbetat utifrån Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och följt Forshaga kommuns riktlinjer samt övriga parters rekommendationer. Trots 
pandemin har medarbetarna varit kreativa och hittat nya vägar till deltagare och till 
arbetsgivare.  
 
Under året har ny förbundschef anställts. I uppdraget ingår även administration. Det har 
inneburit förändringar av bland annat attesteringsrutin samt behov av att se över roller och 
ansvar.  
 
Vid styrelsemöte i maj månad togs beslut om deltagande i NNS1 projekt Stoppa Våldet som en 
del i regeringsuppdraget2 om ökad upptäckt av våld. De planerade aktiviteterna runt insatsen 
Unga vuxna har förändrats under året. Detta utifrån att det visade sig redan finnas kunskap 
om målgruppen samt att under 2021 visade sig att det var en grupp som var väl motiverad 
och som det gick framåt snabbare för än de äldre deltagarna i Rebus. 
 
Under 2021 har frågan om verksamhetsansvaret för projekt Rebus behandlats. Detta för att 
komma till rätta med avtalsskrivningar. För att komma till rätta med förbundets och 
parternas roller och ansvar för insatser har ett förslag tagits fram under 2021. Detta kommer 
att behandlas och fastställas under 2022. 
 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Styrelsen tar i samband med styrelsemöte i november varje år beslut om verksamhetsplan 
inför nästkommande år. Denna innefattar mål i verksamheten samt den utveckling förbundet 
önskar se under det kommande året. I den verksamhetsplan som styrelsen fattar beslut om 
tar man även ställning till och fattar beslut om budget för de kommande tre åren. Uppföljning 
av budget kontra utfall sker vid varje styrelsemöte.  
 
Ansvaret för den interna kontrollen ligger på styrelsen. Årligen upprättas en plan för 
internkontroll. Revisorernas roll är att pröva den interna kontrollen och ha en konsultativ roll 
till styrelsen i frågor som berör intern kontroll. Inför 2022 har en risk- och 
väsentlighetsanalys gjorts, antalet kontrollmoment har minskats och de områden där brister 
identifierats är prioriterade för granskning såsom till exempel dokumenthantering och 
rutiner för ansökan om finansiering av insatser. I slutet av året ansvarar förbundschefen för 
att sammankalla ordförande och vice ordförande för en genomgång av de prioriterade 
områdena.  
 
Styrning och uppföljning av förbundets insats projekt Rebus sker i styrgrupp i samband med 
beredningsgruppens möten. Kontinuerlig uppföljning sker via det nationella uppföljnings-
systemet SUS, förvaltat av Försäkringskassan. Den finansierade insatsen projekt Rebus åtar 
sig att löpande registrera deltagare i systemet och förbundschef ansvarar för att registrera 
deltagandet vid strukturinsatser i SUS.  
 
NNS indikatorer är ett instrument för samordningsförbund att bland annat bedöma 
verksamhetsutvecklingen över tid och möjliggöra jämförelser mellan förbund. Remittenter, 
styrelse, beredningsgrupp och medarbetare besvarar årligen enkäter som är utformade 
utifrån 15 kärnindikatorer. Beträffande ansvarsfördelning vid insamlingen så åtar sig insatsen 
projekt Rebus att löpande använda indikatorer för deltagares utvärdering av den finansiella 

                                                        
11 Nationella nätverket för samordningsförbund 
2 Regeringsuppdrag S2019/01517/JÄM 
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samordningen genom att dela ut enkäter till deltagarna. Förbundschefen matar in resultatet 
av deltagarenkäterna samt ansvarar för att samla in enkäter från övriga det vill säga: 
beredningsgrupp, styrelse, medarbetare och remittenter samt för inmatning och bearbetning 
av det sammantagna resultatet. Uppgifterna finns som underlag för uppföljning, analys och 
utvärdering.  
 
Från och med 2022 har förbundets tre målområden brutits ned i aktiviteter och kopplats till 
några av de 15 kärnindikatorerna. Detta för att mäta måluppfyllelse. För 2021 används dessa 
kärnindikatorer vid uppföljningen och på så sätt blir 2021 års resultat basvärde, se under 
avsnitt 1.5 här nedan under rubriken Uppföljning av verksamheten och i bilaga.  
 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Klarälvdalens Samordningsförbund har under 2021 finansierat sammanlagt sex insatser. 
Sammanlagt var 1 705 tkr beviljade för de sex insatserna där Fria medel till insatser 662 tkr 
inte är inräknade. Den sammanlagda kostnaden för dessa sex insatser var 1 189 tkr. 
Orsakerna till att de budgeterade medlen inte använts till fullo är bland annat: 

 att verksamheten i vissa fall behövt förändra och prioritera om utifrån pandemin 
 antalet NP-utredningar har varit färre än väntat 
 den förbundsgemensamma resursen för statistik och analys avslutade sin tjänst efter 

ett halvår  
 
Resultatet är sammantaget trots detta gott då målen är med årets insatser är uppnådda eller 
delvis uppnådda. Detta ger dock ett överskott i form av eget kapital.   
 
Förbundets personal- och administrationskostnader utgör cirka 33 procent av erhållna bidrag  
under 2021. Det är missvisande eftersom förbundschefen även arbetar med 
verksamhetsutveckling inom förbundets strukturinsatser. Inför 2022 är budgeten upplagd så 
att 20 procent av förbundschefens lönekostnader läggs under strukturinsatser som förbundet 
finansierar, därmed kommer den administrativa delen bli mindre och mer rättvisande utifrån 
vad förbundschefen faktiskt gör. 
 

Uppföljning av verksamheten 
Verksamheten och de insatser som finansieras av samordningsförbundet följs upp och utvärderas  
enligt nedan: 

 Styrelsen, styr- och beredningsgruppens verksamhet genom NNS indikatorenkäter och 
uppföljning av internkontrollplanen. 

 Projekt Rebus genom registrering i SUS, NNS indikatorenkäter. 
 Utbildnings- och utvecklingsinsatser i form av uppföljning eller utvärdering av varje insats. 

 
NNS indikatorenkäter 
Resultatet av NNS indikatorenkäter är ett mått för att bedöma förbundets verksamhet utifrån 
verksamhetsplan och övergripande mål för verksamheten, strukturinriktade och 
individinriktade insatser. NNS indikatorenkäter delas ut löpande till deltagare i insatsen 
Rebus. Enkäterna delades ut till styrelsen, beredningsgruppen, remittenter och medarbetare i 
september. För uppföljning av förbundets tre målområden, har sex av de 15 
kärnindikatorerna valts ut för att mäta måluppfyllelsen. Dessa indikatorer, delar av resultatet, 
information om svarsfrekvens samt hur resultatet använts redovisas i bilaga.  
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En sammanfattning av resultatet visar att:  

 deltagarna i projekt Rebus är nöjda med stödet, vilket innebär att förbundet bör 
fortsätta att stödja den här typen av insats 

 förbundet bör utveckla arbetet med att skapa strukturer för att initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna. 

 förbundet bör skapa en tydlig och känd strategi för uppföljning och utvärdering 
 förbundet bör, i högre grad, använda resultatet av utvärderingar och uppföljningar för 

att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna 
 

 
 
Deltagarna: Samtliga av de deltagare som svarat på enkäten upplever att personalen tar 
tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter. I nedanstående tabell framgår 
resultatet i jämförelse med det nationella resultatet för indikator 9 som presenteras i den 
nationella indikatorrapporten för 20213. 

 
Pågåendeenkät deltagare 

KlaSam andel positiva 

Avslutsenkät deltagare 

KlaSam andel positiva 

Pågåendeenkät nationellt 

resultat andel positiva 

Avslutsenkät nationellt 

resultat andel positiva 

100 %  100 %  71 %  74 %  

 
Även andra delar av deltagarenkäten4 visar att samtliga deltagare överlag är mycket nöjda 
med stödet. De gavs även möjlighet att svara på frågan hur stödet gör skillnad och här följer 
ett av svaren:  
 

Det blir lättare att hantera olika situationer. 
 
Beredningsgruppen: När det gäller att skapa strukturer för att initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna så ansåg majoriteten av 
beredningsgruppen att förbundet inte gör det eller gör det delvis. Det är alltså ett 
utvecklingsområde för förbundet att arbeta vidare med.  
 
I nedanstående tabell framgår resultatet i jämförelse med det nationella resultatet för 
indikator 12.  
 

Chefsgruppen KlaSam  

andel positiva 

Chefsgrupper nationellt resultat  

andel positiva 

34 %  38 % 

 
 
Styrelsen: Då det gäller frågan, om förbundet har en strategi för uppföljning och utvärdering, 
fick styrelsen svara på det. De två personer som svarade hade olika syn på detta. Det tyder på 
att frågan om en känd och tydlig strategi, eller snarare beskrivning av hur förbundet arbetar 
med uppföljning och utvärdering bör nå berörda parter och förbundets representanter. I 
tabellen här nedan framgår resultatet på frågan i jämförelse med det nationella resultatet för 
indikator 14. 
 

Styrelsen KlaSam andel positiva Styrelser nationellt resultat andel positiva 

50 % 62 % 

 

                                                        
3 Nationell indikatorrapport 2021: file:///H:/Indikator%20NNS/Nationell%20indikatorrapport%202021.pdf 
4 De övriga delarna av resultatet kan rekvireras av förbundschefen. 
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Styrelsen fick även frågan om uppföljning och utvärdering används som underlag för att 
utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna. Av svaren framkommer att det görs delvis 
(varken eller) eller inte alls (negativa). Det är tydligt att frågan om hur förbundet arbetar med 
uppföljning och utvärdering är ett utvecklingsområde som bör prioriteras framöver. I tabellen 
här nedan framgår resultatet på frågan i jämförelse med det nationella resultatet för indikator 
14. 
 

Styrelsen KlaSam andel positiva Styrelser nationellt resultat andel positiva 

 0 % 53 % 

Styrelsen KlaSam andel varken eller Styrelser nationellt resultat andel varken eller 

66 % 14 % 

Styrelsen KlaSam andel negativa Styrelser nationellt resultat andel negativa 

33 % 1 % 

 
Roller och ansvar 
Förbundet har, under 2021, påbörjat ett arbete med att förtydliga förbundets och parternas 
roller och ansvar. Samordningsförbundet har, fram till 2021, varit verksamhetsansvarig för 
förbundets individinriktade insats Rebus utifrån hur avtalet mellan förbundet och Forshaga 
kommun utformats. Inför 2022 förtydligas projektägarens ansvar i avtalet mellan förbundet 
och Forshaga kommun rörande Rebus. Ett av målen med detta är att möjliggöra en utökad och 
utvecklad samverkan mellan parterna genom att uppmuntra, stödja och finansiera fler 
samverkansinsatser.  
 
Kvalitetssäkring av administrationen 
Utifrån uppdrag från styrelsen har även en översyn av förbundets administration genomförts 
av KPMG under 2021. Detta för att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning 
och andra styrdokument. Bland annat så har en dokumenthanteringsplan tagits fram och avtal 
rörande dataskyddsombud har upprättats. Inga väsentliga fel noterades, men KPMG ger några 
rekommendationer om hur redovisningen mellan förbundet och huvudmännen för insatser 
kan förtydligas. 
 
 
Målgrupper 
Samordningsförbundens målgrupper är de medborgare som är i förvärvsaktiv ålder (16-64) 
med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Individer med en kombination av 
medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika 
samhällskontakter. En grov uppskattning är att cirka 300 000 personer i Sverige kan ha 
sådana behov. Vid en rak omsättning så utgör Forshaga, Hagfors och Munkfors 0,26 procent 
av Sveriges befolkning, vilket skulle innebära att målgruppen i dessa kommuner är ca 780 
personer. Förbundets individinriktade insats når ca 40 personer/år.  
 
Under året har projekt Rebus haft 36 deltagare. Av dessa har 7 avslutats. Vid slutet av 2021 
var totalt 29 deltagare inskrivna i projekt Rebus enligt nedanstående fördelning:  

 Forshaga: 16 

 Hagfors 12 

 Munkfors: 1 

 
I verksamhetsplan för 2021 angav styrelsen inriktningen och prioritering för förbundets 
verksamhet. Utifrån identifierade behov under 2020 prioriterades målgrupperna;  

 Personer långt från arbetsmarknaden i behov av samordnad rehabilitering. 
 Unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering. 
 Personer som diagnostiserats med ADD i behov av samordnad rehabilitering. 
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 Personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation i behov av 
samordnad rehabilitering. 

 
I övrigt så är målgruppen personer (16 – 64 år) med behov av samordnad rehabilitering 
förbundets målgrupper i stort. Detta gäller både den individinriktade insatsen Rebus samt de 
strukturinriktade insatserna. Här nedan framgår deltagarnas åldersfördelning.  
 

 
Källa: SUS 

 
Antalet deltagare upp till 29 år har ökat från 8 deltagare 2020 till 16 deltagare vid slutet av 2021. 
Beträffande deltagarnas tid i offentlig försörjning så framgår detta i tabellen här nedan.  
  

Kvinna Man Slutsumma 

Tid i offentlig försörjning 
   

Upp till 1 år 4 1 5 

Upp till 2 år 1 3 4 

Upp till 3 år 4 
 

4 

Upp till 4 år 2 1 3 

Upp till 5 år 9 3 12 

Upp till 6 år 
 

2 2 

Upp till 7 år 2 1 3 

Upp till 8 år 
 

1 1 

Upp till 9 år 1 1 2 

Mer än 9 år 1 3 4 

Slutsumma 24 16 40 

    

Källa: SUS 
 

Det framgår i ovanstående tabell att SUS registrerat 40 deltagande under året vilket är fyra mer än det 
faktiska antalet deltagare i projekt Rebus under 2021. Vad det beror på är okänt. Beträffande 
utbildningsnivå framgår detta i nedanstående tabell. 
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Källa: SUS 
 

 
Insatser 
Förbundets uppdrag är tudelat; 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. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga 
insatser och tidsbegränsade projekt. Största delen, 88 procent, av samordningsförbundets 
medel för insatser går till att finansiera individinriktade insatser och 12 procent till 
strukturpåverkande insatser. Då är de fria medlen för 2021 inte inräknade.  
 
Individinriktade insatser 
Projekt Rebus 
Insatsen finansierades med 1 350 tkr. Insatsen inleddes 2017.  
Målgrupper för Rebus är:  

 Deltagare identifieras lokalt hos enskild part. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv 

ålder 18 – 64 år som befinner sig utanför arbetsmarknaden.  

 Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och 

rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, 

psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter. Personerna skall vid inskrivning vara 

aktuella hos minst två av parterna i förbundet. 

 
Syfte 
Det primära syftet med Projekt ”Rebus” är att genom samverkan och samarbete med hjälp av 
individinriktade insatser stegförflytta individen mot egen försörjning. Insatserna ska också 
öka välbefinnande och livskvalitet för målgruppen vilket är av vikt ur såväl ett individ- som 
samhällsperspektiv. 
 
Effektmål  
Direkta effektmål är ökat välbefinnande och upplevd livskvalitet för deltagaren samt att 
förhindra rundgång mellan parterna. 80 procent skall, mätt mot enkätsvar, uppge upplevt 
ökat välbefinnande samt vid avslut fastställt en handlingsplan om inte arbete och studier är 
aktuellt vid avslut.  
 
Indirekta effektmål är en ökad samsyn om individernas behov och adekvata insatser genom 
samverkan. Samverkan är alltså ett mål i sig och inte endast ett medel för att få bättre 
rehabilitering. Denna samverkan ska syfta till ökad effektivitet ur ett samhällsperspektiv. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Annan eftergymnasial utbildning

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Universitet upp till 3 år

Utbildningsnivå

Man Kvinna
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Samverkansparter skall mätt mot enkätsvar uppge upplevt positiv och ökad effekt av 
samverkan 
 
Projektmål  
Stegförflyttning genom uppsatta delmål. Att deltagare skall nå eller närma sig egen 
försörjning, studier eller vara aktuell hos rätt part. 80 procent skall, mätt mot uppsatta delmål, 
gjort en stegförflyttning vid avslut, och 45 procent av dessa ska vid avslut ha nått målet 
arbete, studier eller aktiv inskrivning på Arbetsförmedlingen. 
 
Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserad med ADD 
Insatsen finansierades med 160 tkr. Målet var att deltagare i projekt Rebus som har ADD ska 
få en möjlighet att få ytterligare utredning utifrån dagens kriterier vilket är en 
autismspektrumdiagnos för att få tillgång till rätt hjälp och stöd från till exempel 
vuxenhabiliteringen. Detta i syfte att underlätta för deltagarna i livet och för det gemensamma 
arbetet med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Strukturinriktade insatser 
Unga vuxna 
Insatsen har finansierats av förbundet inom ramen för projekt Rebus. Detta utifrån behovet av 
att: 

 sprida information om projekt Rebus 
 möta unga vuxna i ett tidigt skede 
 se över behoven av samordnat stöd till de som befinner sig i övergången mellan barn- 

och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin 
 

Målet efter studien var: 
1. Att implementera/förstärka metoderna/insatserna i Projekt Rebus arbete med den yngre 

gruppen.  

2. Att gymnasieskolorna i Hagfors, Forshaga och Karlstad får information om möjligheten att 

initiera till Rebus för unga vuxna. 

3. En mer naturlig överlämning mellan BUP och vuxenpsykiatrin/habiliteringen för att minska 

tidstapp i behandling för unga vuxna 

 
Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med lindrig 
intellektuell funktionsvariation 
Insatsen finansierades med 15 tkr. Målet var att deltagare med lindrig intellektuell 
funktionsvariation kan få mer adekvat hjälp, om diagnosen synliggörs och görs mindre 
tabubelagd via ökad kunskap. Detta genom att dels säkerställa att projekt Rebus har rätt 
kunskap runt bemötande och insatser för målgruppen och dels att sprida kunskapen till 
medlemsorganisationerna och övriga samordningsförbund i Värmland/Dal.  
 
Utbildnings- och utvecklingsinsatser 
Insatsen finansierades med 120 tkr. Målet med insatsen var att erbjuda parterna utbildnings- 
och utvecklingsinsatser i syfte att främja förbundets målgrupper direkt eller indirekt.  
 
Under året har projekt Rebus medarbetare fått utbildning i ACT5. Ytterligare åtta medarbetare 
från Forshaga och Region Värmland deltog i samma utbildning under året.  
                                                        
5 ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär 

sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att 

lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet. 
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Vid internkonferens den 22 september där styrelsen, beredningsgruppen och projekt-
medarbetarna deltog genomfördes en föreläsning runt tillit, värdegrund och kultur. Detta 
utifrån styrelsen uppdrag till den nytillträdde förbundschefen, att stödja förbundet i 
värdegrundsarbete. Föreläsare var Anna Lexelius, förbundschef Östra Södertörn och tidigare 
huvudsekreterare i Tillitsdelegationen6.  
 
I samband med förberedelser inför deltagande i projekt Stoppa Våldet har kompetensinsatser 
genomförts med projekt Rebus medarbetare.  
 
För att öka kunskapen, färdigheten och förmågan hos samordningsförbundet och 
medlemmarna att använda tjänstedesign i sitt arbete, genomfördes en workshop den 26 
november.  
 
Förbundsgemensam resurs för statistik och analys 
Insatsen finansierades med 60 tkr. I april 2021 tillträdde utredaren sin tjänst med en 
placering på Region Värmland. Styrgrupp för uppdraget har varit förbundscheferna i 
Värmland/Dal. Utredarens uppdrag var att ge samtliga samordningsförbund i Värmland/Dal 
stöd vid framtagande av uppgifter för uppföljning och utvärdering. Under året har utredaren 
genomfört ett antal utredningar på uppdrag av övriga förbund. Klarälvdalens 
Samordningsförbund har fått stöd i följande:  

 Framtagande av lämpliga indikatorer för uppföljning av förbundets mål 
 Planering inför studie runt unga vuxna 

 

I oktober 2021 avslutade utredaren sin tjänst för förbunden i Värmland/Dal då han gick till 
annan tjänst.  
 
 
Statistik, volymer och deltagare 
Statistiken är hämtad från SUS (Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), det nationella uppföljningssystem som 
alla samordningsförbund använder. Ett särskilt samtycke krävs från deltagarna för att 
registrera personuppgifter i systemet. Det är en frivillig registrering och de deltagare som inte 
samtycker, kan registreras anonymt och registreras enbart som antal män och kvinnor som 
varit aktuella under året. Även deltagare med skyddad identitet registreras anonymt.  
 
Totalt har förbundet nått 50 personer i samverkansaktiviteter under året. I dessa aktiviteter 
ingår även information om insatsen projekt Rebus.  
  
Sammanlagt har 34 personer deltagit i strukturinriktade insatser, olika utbildnings – och 
informationsinsatser som förbundet anordnat.  
 
Utifrån inmatade uppgifter i SUS rörande deltagare under 2021 deltog sammanlagt 40 
deltagare i den individinriktade insatsen Rebus. Det är 4 individer mer än det verkliga antalet 
36 och kan bero på att deltagare inte avslutats i SUS. Utifrån dessa 40 registrerade deltagare 

                                                        
6 Tillitsdelegationen var aktiv mellan 2016-2020 och hade som uppgift att sprida kunskap om hur statliga myndigheter 

kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina egna verksamheter och hur erfarenheter av både idé- och 

verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom även efter att tillitsdelegationen har avslutat 

sitt arbete. 
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var könsfördelningen 60 procent kvinnor och 40 procent män. Deltagare som skrivits in 
under året var 15 och 7 deltagare avslutades under året.   
 
Totalt har 57 procent av de deltagare som avslutats under 2021 gått från passivitet till 
aktivitet, vilket motsvarar 4 personer. Av dessa har 43 procent avslutats utan offentlig 
försörjning, vilket skulle motsvarar tre personer. Av dessa tre har en avbrutit insatsen.  
 
 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Uppföljning av förbundets insatser sker genom regelbundna styrgruppsmöten, i samband 
med beredningsgruppens möte, där redovisning sker genom rapportering från Rebus 
projektmedarbetare. I rapporterna ryms förutom faktiska antal även beskrivningar av mindre 
stegförflyttningar i form av att få rätt insats och rätt ersättning. Även stegförflyttningar i form 
av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller 
träning beskrivs vid avstämningar i styrgruppen.  
 
Uppföljning sker även genom registrering av vissa värden i SUS. I SUS registreras deltagares 
uppgifter gällande bland annat försörjning och utbildning och visar kvantitativa värden. 
Vidare använder förbundet sig av en mer kvalitativ uppföljningsmetod i form av NNS 
Indikatorer för finansiell samordning, vilket är ett instrument för samordningsförbund och 
insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan 
förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av 
arbetslivsrehabiliterande insatser.  
 
Projekt Rebus 
Tabellerna nedan visar deltagarsiffror för insatsen projekt Rebus år 2021. De går in i varandra 
och visar på de positiva stegförflyttningar som gjorts. Att det blir många siffror handlar om 
avslutskoder i uppföljningssystemet SUS. Fyra av de sju personer som avslutats under året 
arbetar eller studerar vid avslut i olika omfattning. Dessa återfinns i båda tabellerna.  
Deltagarnas tid i insatsen varierande. Det är dock osäkert om det finns deltagare som varit 
inskrivna så länge som mer än 35 månader. En orsak till uppgifterna kan vara att tidigare 
deltagare inte avslutats i systemet och därför redovisas 40 och inte 36 deltagare i årets 
resultat.  
 

 
Källa: SUS 
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Beträffande sju deltagare som avslutats under året och deras försörjning före och efter insats 
framgår det i tabellen här nedan:  

Försörjningskälla Antal deltagare före 
insats 

Andel 
före 

Antal deltagare efter 
insats 

Andel 
efter 

Aktivitetsersättning 1 14 % 0 0 % 

Försörjningsstöd 2 29 % 1 14 % 

Ingen offentlig försörjning 1 14 % 1 14 % 

Sjukpenning/Rehabpenning 3 43 % 3 43 % 

Studiestöd/Studiemedel 0 0 % 2 29 % 

Källa: SUS 
 

I nedanstående tabell framgår vilka av de avslutade deltagarna som gått vidare till 
förvärvsarbete eller studier. Av dessa fyra, studerar två personer med 
studiestöd/studiemedel och två personer arbetar. 
 

    Före Efter 

Sysselsättningsgrupp Sysselsättning Antal 
deltagare 

Antal 
deltagare 

Förvärvsarbete Ej sub arbete   1 

Sub arbete 1 1 

Studier Studier   2 

Källa: SUS 

 
De deltagare som avslutades och som inte gick vidare till studier eller arbete var tre personer. 
Av dessa tre avslutades en på grund av sjukdom, en person skrevs ut för fortsatt 
rehabilitering och en person avslutades. 
 

Övergripande mål 
för insatsen 

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 Stegförflyttning genom uppsatta delmål 

Utfall Målet bedöms vara uppnått 

Kommentar 1. Projektets resultat har under verksamhetsåret 2021 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. 87 procent mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 
4. 67 procent av dessa hade vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för 
insatser.  

 
Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med ADD 
Som en del av insatsen budgeterades för utredning eller kompletterande utredning för 
deltagare i projekt Rebus. Kompletteringar av tidigare diagnos via Vitur har hjälpt till med att 
klargöra dessa personers nivå av stödbehov, för att kunna avgöra om personen behöver stöd 
via LSS eller fortsatt via Rebus. Under året har tre utredningar rörande någon form av NP-
problematik eller intellektuell funktionsvariation genomförts via Vitur för en total kostnad på 
29 500 x 2 + 19 000 kronor. Det är färre antal utredningar än förväntat. Det är svårt att i 
förväg bedöma behovet av utredningar och en utredning ska utgå från individens behov och 
önskan. 
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Övergripande mål för 
insatsen 

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 Deltagare med ADD ska få en möjlighet att få ytterligare utredning utifrån  
dagens kriterier för att få tillgång till rätt hjälp och stöd 

Utfall Målet bedöms vara delvis uppnått 

Kommentar Insatsen var avgränsad till personer med ADD och har även nått andra målgrupper, vilket 
är positivt.  

 
 
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter. Beträffande förbundets 
strukturinriktade insatser har dessa inte registrerats i SUS då det gäller deltagande. Istället 
har uppföljning genomförts i samband med aktiviteten.  
 
Unga vuxna 
Under 2021 har informationsinsatser genomförts riktade till gymnasieskolorna, 
Arbetsförmedlingen, öppenvårdspsykiatrin, vårdcentralerna och barn- och ungdoms-
psykiatrin. Det är nuläget oklart vilka effekter denna information har haft mer än att det inte 
har blivit ökning av unga som skrivs in i Rebus. Då ett särskilt fokus varit på de unga vuxna 
under året har projekt Rebus medarbetare uppmärksammat att det generellt är lättare och 
går snabbare för unga att komma vidare i sin planering. Detta trots diagnoser hos 
ungdomarna som försvårar deras vardag och livet i övrigt. Det finns ett visst driv och ett 
större hopp hos målgruppen unga vuxna runt att förbättra sin egen situation, i jämförelse med 
äldre som kan ha befunnit sig i ett utanförskap under många år.  
 
Beträffande de övriga planerade aktiviteterna i insatsen genomfördes dessa inte under året. 
Frågan borde ha behandlats i styrgruppen vid november månads beredningsgruppsmöte. En 
förklaring till detta är att ansvaret för projekt Rebus har varit oklart under året. Det var först 
under senare delen av hösten frågan om verksamhetsansvar och projektägarens ansvar i 
styrgruppen kom att behandlas i styrelsen. Under 2022 kommer frågan om roller och ansvar i 
förbundet behandlas och fastställas. En del av detta rör projektägarens ansvar att, 
tillsammans med styrgruppen prioritera och fatta beslut om eventuella ändringar och 
prioriteringar av insatsen. 
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Övergripande 
mål för insatsen 

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

Mål 1. Att implementera/förstärka metoderna/insatserna i Projekt Rebus arbete med den 
yngre gruppen.  

2. Att gymnasieskolorna i Hagfors, Forshaga och Karlstad får information om möjligheten 
att initiera till Rebus för unga vuxna. 

3. En mer naturlig överlämning mellan BUP och vuxenpsykiatrin/habiliteringen för att 
minska tidstapp i behandling för unga vuxna 

 

Utfall Målet bedöms vara delvis uppnått 

Kommentar  Gymnasieskolorna har nåtts av information om projekt Rebus. Trots 
informationsinsatser har inte ytterligare unga vuxna remitterats och skrivits in i Rebus. 

 Beträffande övriga planerade aktiviteter har dessa inte genomförts.  

 Insatsen var ambitiös och den planerade aktiviteten för att utveckla överlämningen 
mellan BUP och vuxenpsykiatrin/rehabiliteringen är en länsgemensam angelägenhet. 
Det innebär att en sådan aktivitet bör planeras och utföras länsgemensamt och med ett 
aktivt deltagande och engagemang från Region Värmland. Projekt Rebus har påtalat 
problemet med bristande överlämning till beredningsgruppens representanter inom 
region Värmland. 

 Beträffande den planerade kartläggningen genom intervjuer med unga vuxna som är 
inskrivna i Rebus finns kunskap att hämta från projekt Insikt7 där unga vuxna ingick.  

 
 
Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med lindrig 
intellektuell funktionsvariation 
Under våren 2021 fick Rebus projektmedarbetare utbildning runt målgruppen via Vitur.  
Under 2021 har även kompetensinsatser rörande lindrig intellektuell funktionsvariation 
genomförts med föreläsare från företaget Vitur. Deltagare vid dessa insatser har varit 
Försäkringskassan, socialtjänsten, vård- och stödsamordnare i kommunen, LSS-handläggare.  
 
Uppföljning av den utbildning som Rebus projektmedarbetare gjorde visade att de fått en 
ökad förståelse för diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det har lett till att de 
snabbare kan identifiera dessa individers anpassningsbehov och även till viss del kunnat 
anpassa kommunikationen och samtal utifrån personens förmåga.  
 
Detta i sin tur ledde till att projektmedarbetarna spred sina kunskaper till det nätverk av 
projektledare som finns i Värmland/Dal. Inför 2022 planeras ytterligare kompetensinsatser 
för att sprida kunskaperna vidare i Värmland/Dal.  
 

Övergripande mål 
för insatsen 

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

Mål Målet var att deltagare med lindrig intellektuell funktionsvariation kan få mer adekvat hjälp 
utifrån även denna diagnos, om den synliggörs och görs mindre tabubelagd via ökad 
kunskap 

Utfall Målet bedöms vara delvis uppnått 

Kommentar Projektmedarbetarnas kunskap har ökat. De har även påbörjat spridningsaktiviteter via 
nätverket för projektledare i Värmland/Dal. Under 2022 kommer arbetet att fortsätta.  

 
 
 
 

                                                        
7 Projekt Insikt var en av testmiljöerna i uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan, som finansierades av 

samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 2017-2019. 
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Utbildnings- och utvecklingsinsatser 
ACT: Samordningsförbundet Samspelet ansvarade för genomförandet och utvärdering av 
utbildningen i ACT. Utvärderingen visade att samtliga deltagare var nöjda eller mycket nöjda. 
Någon uttryckte att de hade behövt förbereda sig inför utbildningen och att den var mer 
teoretisk än vad som hade förväntats. Projektmedarbetarnas uppföljning av utbildningen 
visade att de haft nytta av utbildningen genom att de fått ökade verktyg via samtalsmetoden 
för att lättare komma vidare om de och deltagaren fastnat i planeringen. 
 
Internkonferens den 22 september: Ur beredningsgruppen deltog en av 
projektmedarbetarna, fyra av tio och från styrelsen fyra av sex ledamöter. Vid uppföljning av 
dagen uttryckte att deltagarna att de var nöjda över förväntan och att dagen gav energi och 
engagemang inför förbundets fortsatta utvecklingsarbete mot en gemensam värdegrund. Då 
deltagandet var lågt, runt 50 procent har en sammanfattning av dagen sammanställts och 
presenterats för beredningsgrupp och styrelse. Det är dock svårt att förmedla och sprida det 
engagemang som gruppen hade den 22 september och det krävs ett fortsatt arbete att 
behandla dessa frågor i både styrelsen och beredningsgruppen. I sammanfattningen beskrivs 
behov av utveckling och förtydligande inom några områden och dessa presenteras under 
stycke 1.7 Förväntad utveckling. 
 
Stoppa våldet: Deltagandet har inneburit att Rebus projektmedarbetare tillsammans med 
förbundschefen fått grundutbildning och metodutbildning runt våld i nära relationer och 
instruktioner runt att ställa frågor runt våld till samtliga projekt Rebus deltagare. För att öka 
kunskapen om vad som finns att erbjuda målgrupperna våldsutsatta och våldsutövare har 
även möten med företrädare från kvinnojourer, brottsofferjouren och kommunernas 
socialtjänst genomförts. Detta ledde även till spridning av vad Stoppa Våldet innebär. 
Ambitionen är att sprida resultatet till parterna framöver. Det har varit en fördel att 
förbundschefen tidigare arbetat inom området våld i nära relationer och då med bland annat 
metod- och kompetensutveckling. Det krävs tid och förberedelse att ta steget att börja ställa 
frågor. Den tiden har projektmedarbetarna fått och inför 2022 har de även handledning via 
extern konsult med erfarenhet inom områdena handledning och våld i nära relationer.  
 
Workshop i tjänstedesign: Workshopen byggde på resultatet från projekt Insikt.  Projekt 
Insikt var en av testmiljöerna i uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan, som 
finansierades av samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 2017-2019. I majoriteten av 
förbunden i Värmland/Dal har tjänstedesign kommit att spela en viktig roll vid utvecklandet 
av förbundens insatser men även vid utvecklingen av insatser i parternas organisationer. För 
förbundets del har tjänstedesign inte ännu kommit till användning i någon större grad. Vid 
workshopen deltog tre socialsekreterare i Forshaga kommun, Rebus projektmedarbetare 
samt tre personer ur beredningsgruppen. Det relativt låga deltagandet vid workshopen visar 
också att metoden/verktyget inte ännu har uppmärksammats tillräckligt. Vid workshopen 
behandlades detta och deltagarna fick även en insyn i hur tjänstedesign och 
användarinvolvering kan gagna dem ”vi är till för”. Deltagarna fick även inbjudan att anmäla 
sig till kommande utbildning i tjänstedesign. Vid utvärdering av workshopen så uttalade 
deltagarna en önskan att lära mer och att även chefer bör få kunskap om möjligheterna med 
användarinvolvering – inte bara vid utformning av finsamfinansierade insatser utan även i 
vardagen i till exempel socialtjänstens verksamheter.  
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Insats Antal 
deltagare 

ACT 10 

Internkonferens   9 

Stoppa våldet   7 

Workshop tjänstedesign   8 

Summa 34 
Antal deltagare vid 2021 års utbildnings- och utvecklingsinsatser 

 
 

Övergripande mål 
för insatsen 

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

Mål Målet med insatsen var att erbjuda parterna utbildnings- och utvecklingsinsatser i syfte att 
främja förbundets målgrupper direkt eller indirekt. 

Utfall Målet bedöms vara delvis uppnått 

Kommentar Trots pandemin har insatser genomförts. Deltagandet från styrelsen och beredningsgruppen 
har varit lägre än väntat. Forshaga kommun har visat intresse för deltagande, både vid 
workshop i tjänstedesign och deltagande vid utbildning i ACT.  

 
 
Förbundsgemensam resurs för statistik och analys 
Ett av målen med att i samverkan med övriga förbund inrätta en förbundsgemensam resurs 
för statistik och analys var att finansierade insatser/projekt blir grundade på fakta om 
medborgares behov och därmed mer träffsäkra så att finansieringen gör skillnad för kvinnor 
och män i olika kommuner, vilket innebär ett effektivare användande av resurser.  
 
Det visade sig svårt att rekrytera en utredare som hade samtliga de kompetenser och 
erfarenheter som förbunden sammantaget hade behov av. Utredaren genomförde ett flertal 
kartläggningar och utredningar under de sex månader han var i tjänst. Styrgruppen, som 
bestod av förbundscheferna för Värmland/Dal, kom därefter fram till att inte utlysa tjänsten 
igen utan att istället ge varandra stöd i utvecklandet av insatser/projekt, att lära av varandra 
och nyttja varandras kompetenser och erfarenheter.  
 

Övergripande mål för 
insatsen 

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

Mål Att resurs tillsätts under 2021 

Utfall Målet bedöms vara delvis uppnått 

Kommentar Resursen tillsattes men avslutade sin tjänst under 2021. Det visade sig att förbunden i 
Värmland/Dal har olika behov av stöd vid insamling, bearbetning och analys.  

 
 
Balanskravsresultat = 350 935  
 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
Från och med förbundets start 2007 har förbundets tjänstepersoner haft delade tjänster, 50 
procent enhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Forshaga och 50 procent som verkställande 
tjänsteman för förbundet. Från 1 april avtalades om en ny förbundschef med omfattningen 70 
procent varav 20 procent omfattar administrativa arbetsuppgifter. Tjänsterna köps av 
Forshaga kommun. Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att:  

 stödja förbundet i framtagande av en gemensam värdegrund 
 se över förbundets administration  
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 samverka och samordna arbetet tillsammans med de övriga förbundscheferna i 
Värmland/Dal i syfte att resursoptimera och kvalitetssäkra arbetet samt att även 
underlätta samverkan med de statliga parterna och regionen 

 

1.7. Förväntad utveckling 
Under 2022 kommer förbundet fortsätta att bedriva ett processinriktat arbete som syftar till 
att kommunicera och förankra samordningsförbundets roll och uppgift samt påvisa 
möjligheterna som skapas genom att samordna resurser.  
 
Utifrån revisionsrapporten för 2020, resultatet av internkonferensen den 22 september samt 
uppdrag från styrelsen följer nedanstående beskrivning av åtgärder som bedöms nödvändiga 
utifrån 2022 års verksamhetsplan. För att stärka förbundets organisation och styrning 
kommer förbundet under 2022 att arbeta med nedanstående punkter.  
 

Områden 
organisation och 
styrning 

Nuläge Önskad position Vad behövs för att 
övervinna gapet? 

Åtgärder 
 

1.  
Roller och ansvar 
 
 
 
 
 

Oklara roller i 
förbundet t ex mellan 
förbundschef och 
projektägare/resurs-
ansvarig 

Tydlighet i roller, 
ansvar och former 
för samarbetet 
leder till tillit och 
tro på att 
förbundet kan göra 
skillnad för dem vi 
är till för.  

Projektägaren tar 
ansvar för 
styrgruppens arbete 
och stödjer projektet 

Riktlinjer för 
uppgifter, roller, 
ansvar och mandat 
behandlas i 
beredningsgrupp 
och styrelsen 
tillsammans och 
fastställs av 
styrelsen 

 
2.  
Parternas 
möjligheter att ta 
ansvar för 
förbundets 
insatser 
 
 
 
 

Oklarheter runt 
möjligheterna för 
samtliga parter att 
initiera och söka 
medel hos förbundet 
till projekt/insatser 

En aktiv och 
intresserad 
beredningsgrupp 
och projektägare 
som ser att 
förbundets 
aktiviteter leder till 
utveckling för dem 
vi är till för. 

Kunskap om 
finsamlagstiftningen 
och om hur andra 
förbund organiserar 
sina insatser.  

Tydliga 
instruktioner och 
stöd vid det årliga 
ansöknings-
förfarandet om 
medel till 
insatser/projekt. 
Utbildningsinsatser 
runt att söka medel 
och genomföra 
insatser.  

 
3.  
Mål och mått  
 
 
 
 
 

De övergripande 
målen för förbundets 
arbete och för 
beviljade insatser är 
inte alltid tydliga och 
i vissa fall inte 
mätbara. 

Mätbara mål som 
är förankrade och 
framtagna i 
samverkan där 
beredningsgruppen 
getts möjlighet att 
i tid delta aktivt.  

Kunskap, 
delaktighet och 
struktur för 
”målarbetet”, ett 
aktivt deltagande 
och ansvarstagande 
vid uppföljning och 
utvärdering.  

Tydliga 
instruktioner vid 
det årliga 
ansöknings-
förfarandet om 
medel till 
insatser/projekt. 
Upprättande av ett 
”årshjul” för 
förbundets arbete. 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021 2020 

 
Verksamhetens intäkter 2 2 395 000 2 299 500 
  
Verksamhetens kostnader 3 -2 043 137 -2 143 268  
Avskrivningar 
Verksamhetens resultat  351 863 156 232 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader  -928 -1319 
Resultat efter finansiella poster 
Extraordinära poster   

Årets resultat  350 935 154 913 
 
 

3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 
Summa anläggningstillgångar 
 
Omsättningstillgångar 

Fordringar 4 55 294 53 412 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank  2 220 344 1 705 071 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar  2 275 637 1 758 483 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital   1 370 586 

Årets resultat  350 935 
Övrigt eget kapital  1 370 586 

 
Skulder 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 554 116 387 897 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 275 637 1 758 483 

Ansvarsförbindelser 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  350 935 154 931 
  
Medel från verksamheten före förändring  350 935 154 931 
av rörelsekapital 
 
Ökning kortfristiga fordringar                       -1 882 29 449 
Minskning kortfristiga skulder  166 219 -374 831 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  515 272 -190 469 
 
   
Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början  1 705 071 1 895 540 
Likvida medel vid årets slut  2 220 343 1 705 071 
Årets förändring  515 272 -190 469 

5. Driftredovisning 
 

 
 Utfall 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Utfall 
2020 

Belopp tkr 
 
 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

Styrelse/Kansli  867    813 -54  773  

Rebus  1 030  1 350 320  953  

På rätt väg   
Klarälvdalen 

      238  

Rehabkoordinator  0    15 15  135  

Utbildning- och 
utvecklingsinsatser 

 111   120 9  29  

Indikatorer  10   10 0  15  

Fria medel till insatser    662 662    

Förbunds gem. resurs 
statistik och analys 

 26   60 34    

         

         

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats. 
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6. Noter 
 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa 
anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
                    2021-12-31                             2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 1 245 000 1 150 000  
Driftbidrag från Hagfors kommun 264 500 264 000  
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 2 395 000 2 299 500 
   

 
Not 3. Kostnader 
    2021-12-31 2020-12-31 

 
Arvoden               114 594         72 000 
Administrativa tjänster    720 028       669 650   
Projekt                                                                         1 176 817    1 365 000 
Övrigt                                31 698          36 978 
 
Summa                                                 2 043 137     2 143 268 
 
 
Not 4. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Skattekonto     35 018            38 304 
Momsfordran                                                           4 426            15 108                              
Övriga kortfristiga fordringar     2 100   
Förutbetalda kostnader     13 750 
Summa                                                         55 294            53 412 
 
 
Not 5.  Kortfristiga skulder 
  2021-12-31 2020-12-31 

 

Upplupna kostnader               534 638        382 958 
Leverantörsskulder                 19 478             3 124 
Upplupna personalkostnader                1 815  
Summa               554 116        387 897 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Göran Adrian, Ordförande Mathias Lindquist, Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Björn Eriksson, Ledamot  Pernilla Matsson, Ledamot 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Gert Björnvall, Ledamot  Thor Millvik, Ledamot 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avlämnats den 
 
…………………………………………..                                        ………………………………………….. 
Ingela Wretling                                                                   Nils Nordqvist 
Region Värmland och medlemskommunerna           KPMG  
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Bilagor 

Målområden i verksamhetsplanen 2021 
Målområde 1: Förbundet skall arbeta för att bidra till att skapa struktur och långsiktighet i 
samverkansarbetet 
 
Målområde 2: Förbundet skall arbeta för utveckling av metoder/arbetssätt/insatser för att 
bryta eller förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån faktabaserad analys. 
 
Målområde 3: Förbundet skall verka för att goda metoder och arbetssätt som utvecklas inom 
ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet. 
 

Utvalda kärnindikatorer och delar av resultatet kopplade till förbundets 
tre målområden 
 
8. Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.   

Resultaten redovisas inte för 2021 utifrån att det är ett litet urval.  
 
9. Att det systematiskt, mer än förut, tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter 

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

deltagare.  

Resultat på fråga 7 i enkäten till deltagare pågående: Upplever du att personalen tar tillvara 
dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 
Till stor del: 40 procent  
Till mycket stor del: 20 procent 
Helt och hållet: 40 procent 
 
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. 

Resultaten redovisas inte för 2021 utifrån att det är ett litet urval. 
 

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

underhålla relationer.  

Resultat från fråga 4 i enkäten till beredningsgruppen: Har ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna? 
Inte alls: 17 procent 
Delvis: 50 procent 
Till stor del: 17 procent 
Till mycket stor del: 17 procent 
 
13. Samordnad verksamhet präglas i högre utsträckning av sektorsövergripande arbetssätt 

och synsätt.  
Resultaten redovisas inte för 2021 utifrån att det enbart är ett litet urval.  
 
14. Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser.  
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Resultat på fråga 2 i enkäten till styrelsen: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning 
och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna? 
Delvis: 50 procent 
Till stor del: 50 procent  
 
Resultat på fråga 3 i enkäten till styrelsen: Använder ni uppföljning och utvärdering som 
underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna? 
Till liten del: 33 procent 
Delvis: 66 procent 

 

Redogörelse för insamlingsförfarandet 
Deltagare 
Då det gäller pågående deltagare har 10 av 29 deltagare fått enkäten och samtliga har lämnat 
svar. Beträffande avslutade deltagare har 2 av 7 deltagare fått enkäten och båda har lämnat 
svar. Orsaken till att det är 29 och inte 368 möjliga deltagare är att insamlingsperioden för 
enkäten är 1 november 2020 till sista oktober 2021.   
 
En orsak till det låga antalet deltagare som fått enkäten under 2021 är att resultatet från 2020 
års indikatorenkät aldrig kom till användning. Inför 2022 kommer rutinerna förbättras och 
projektmedarbetarna kommer även få använda den utdelningsfil som NNS tagit fram som 
underlättar arbetet med insamling av enkäter. Det låga antalet svarande innebär att det är 
svårt att dra slutsatser.  
 
Remittenter 
Då det gäller remittenter så är det främst handläggare på Försäkringskassan som remitterat 
till insatsen Rebus. Men även socialsekreterare från kommunerna, handläggare från 
Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården har remitterat till Rebus. Tio enkäter lämnades 
ut och fyra personer svarade. Utifrån det låga deltagandet är det svårt att dra slutsatser. 
Remittenternas svar rör inte heller någon av de sex kärnindikatorer som valts ut för att mäta 
måluppfyllelsen av förbundets tre målområden, varför resultatet inte redovisas.  
 
Beredningsgruppen 
Enkäten lämnades ut till samtliga tio i beredningsgruppen. Av dessa var det en person som 
ansåg att hen hade för lite erfarenhet av arbetet för att svara. Sex personer lämnade svar. 
Detta bedöms vara tillräckligt för att dra slutsatser av resultatet.  
 
Styrelsen 
Av de sex ledamöter som fick enkäten lämnade tre personer svar.   
 
Personal 
De två projektmedarbetarna som fick enkäten lämnade svar men svaren används inte utifrån 
att det är ett så litet urval.   

                                                        
8 Projekt Rebus har under 2021 haft totalt 36 deltagare inskrivna.  


