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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Plats och tid:  Teams, kl. 16.00 – 16.40 
 
Avser:  § 1 - § 4 

Beslutande: 
 Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

                                       Pernilla Matsson, Försäkringskassan 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Pernilla Boström, Hagfors kommun 
Göran Adrian, Region Värmland 
 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 
 
 

  Justeringens plats och tid: 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
  Mathias Lindquist 
 
Justerare  ________________________________________ 
  Björn Eriksson 
 
Sekreterare  ________________________________________ 
  Ann-Karin Bohl 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Anslag/Bevis 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på www.klasam.se. 
 
Klarälvdalens samordningsförbund  Sammanträdesdatum: 17 mars 2022 
 
Datum för anslags upprättande:  
 
Datum för anslags nedtagande: 
 
Förvaringsplats för protokollet:  
 
Klarälvdalens samordningsförbund, Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga  
 
Underskrift: 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 1 Val av protokolljusterare 
 
Styrelsen beslutar: 
 
- att utse Björn Eriksson till justerare  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar: 
 
- att godkänna dagordning. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 3 Återkoppling utifrån presidiets uppdrag gällande förbundschef 
 
Ärendet:  
På uppdrag av styrelsen har ordförande och vice ordförande haft en dialog med 
förvaltningschef för Lärande och Arbete, Forshaga kommun samt kommunalråd och 
kommunchef i Forshaga kommun. Frågan om anställning av förbundschefen har behandlats.  
 
Styrelsen föreslås fatta beslut om att förbundschefen anställs av Munkfors kommun och att 
styrelsen förbereder en flytt av förbundets säte till Munkfors kommun. För att förbereda 
detta har en dialog inletts med kommunchefen i Munkfors kommun, som ställer sig positiv 
till att förbundschefen anställs i Munkfors kommun och att sätet flyttas till Munkfors 
kommun.  
 
Anställning av förbundschef: 
När det gäller anställningen av förbundschef presenterar förbundschef en riskanalys utifrån 
att anställningen i Forshaga upphör den sista mars. Om anställningen inte förlängs 
ytterligare en tid kommer följande att ske:  

- Förbundet saknar förbundschef. 
- IT-kontot hos Forshaga kommun kommer att inaktiveras och åtkomst till diarium 

och ekonomi samt personaladministration försvinner. 
- Tillgång till förbundets dokument, möjlighet till att använda Word, Powerpoint och 

Excell försvinner.  
- Förbundets mail (förbundschef och funktionsbrevlåda) försvinner. I mailen finns 

arbetsmappar, kontaktuppgifter och kalender. 
- Möjlighet till distansmöten via Teams försvinner. 
- Tillgång till dator, telefon och telefonnummer förloras. 

 
Om anställningen övergår till Munkfors från och med den 1 april eller senare behöver 
följande åtgärder vidtas:  

- IT-konto Mailadressen till förbundschef och funktionsbrevlåda ändras från 
@forshaga.se till @munkfors.se 

- Nytt telefonnummer till förbundet 
- Tillgång till dokumentlagring, mail/kalender m.m. 
- Förbundet behöver säkerställa åtkomst till diarium och ekonomisystem hos Forshaga 

 
Förvaltningschef Forshaga har sänt mail med ett antal olika scenarier. I det framkommer 
att Forshaga tar arbetsgivaransvaret fram till första juni. Ett nytt avtal ska sedan skrivas 
som gäller från och med 1 juni.  
 
Flytt av förbundets säte:  
För att förbundets säte ska kunna flyttas till Munkfors kommun krävs att förbundsordningen 
revideras. Beslut om fastställande av förbundsordningen tas i: 
 

- fullmäktige i kommun och region, 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

- ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som ledningen 
har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 

 
I samband med detta bör även en översyn av förbundsordningen i sin helhet göras. Detta 
utifrån att Nationella Rådet aviserat att en ny mall för förbundsordningar kommer att 
presenteras under första halvåret 2022.  
 
Fastställandet av en reviderad förbundsordning innebär inte ett hinder för Munkfors 
kommun att anställa förbundschef. Det är inte hos vilken part förbundschefen är anställd 
som avgör var förbundets säte är. Det är alltså var förbundet har sitt arkiv som är det 
avgörande. Så frågan om att flytta förbundets säte kan hanteras under 2022 och hindrar 
inte att förbundschefen anställs i Munkfors kommun före beslutet om att byta 
säteskommun. Det som bör göras nu är följande:  

- Medlemssamråd före sommaren där medlemmarna får information om vad som 
händer i förbundet samt förbereds på att förbundsordningen revideras och ska 
fastställas.  

- När Nationella Rådets mall för förbundsordning presenteras reviderar förbundschef 
förbundsordningen, styrelsen tar ställning till förslaget och sänder vidare till 
medlemmarnas beslutande organ.  

 
Om förbundschef anställs av Munkfors kommun före att förbundets säte flyttas finns, 
förutom ovan beskrivna punkter en rad praktiska frågor att lösa under den tid Forshaga 
kommun ansvarar för förbundets administration. Det rör bland annat attestering av 
fakturor och underlag till arvoden och diarieföring. Det går att lösa genom att sända 
underlagen per post eller via digital signering.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna förslaget om att förbundschef anställs av Munkfors kommun från och 
med 1 juni 2022.  

- Att påbörja en flytt av förbundets säte från Forshaga kommun till Munkfors 
kommun.  

- Att uppdra till ordförande att inbjuda till ett medlemsråd.  
- Att uppdra till förbundschef, vice ordförande och ordförande att arbeta med 

administrativa och praktiska frågor runt flytt av förbundschefstjänsten från 
Forshaga till Munkfors.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 4 Övriga frågor 
 
Information från förbundschefen 
KPMG sänder inom kort årsredovisningen för digital signering.  
 
Frågan om digital signering behandlas. Vi prövar genom en justering av detta protokoll via 
Visma Digital signering.  
 
I revisionen har upptäckts att Försäkringskassan inte minskade medelstilldelningen med 95 
tkr vid 2021 års utbetalningar. I kontakt med Försäkringskassans ansvariga tjänsteperson 
Behrooz Flood den 17 mars framkommer att Försäkringskassan missat verkställa beslutet 
om att minska tilldelningen med 95 tkr. Detta kommer att regleras vid 2022 års 
utbetalningar från Försäkringskassan. Inom förbundet görs en avvikelse där åtgärden för att 
inte liknande ska uppstå igen är att förbundschef inför årsbokslut ska kontrollera att 
medelstilldelningen från parterna stämmer enligt beslut.  
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