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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.9.00 – 12.00 
 
Avser:  § 1 - § 15 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

Marian Gustavsson, Forshaga kommun 
 Pernilla Matsson, Försäkringskassan 

Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Jens Fischer, Hagfors kommun 
 
 
Övriga närvarande: 
Henrica Liljenzin, verksamhetssamordnare Forshaga, § 5 
Linda Jonsson, dataskyddsombud Hammarö, § 8 
 
 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 

 
 
 
Justerare: 
Justeringens plats och tid: Digital den xx xx xx 
 

Protokollet signeras digitalt av ordförande, justerare och sekreterare. Elektroniska 
underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida. 
 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på www.klasam.se.  
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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 Marian Gustavsson till justerare. 
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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 Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar: 

- att godkänna informationen. 
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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 Deltagande på distans på styrelsemöten 
 
Ärendet:  
Den 17 februari antog Riksdagen regeringens förslag till lag om ändring i Finsamlagen om 
att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter 
och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans. Lagändringen började 
gälla den 16 mars 2022. 
 
Styrelsen beslutar:  
- att godkänna att deltagande vid styrelsemöten får ske på distans.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 5 Uppföljning av projekt Rebus 
 
Ärendet:  
Projektägare Henrica Liljenzin redovisar hur arbetet i Rebus förlöpt under årets tre första 
månader. Projektet följer planen för arbetet med deltagarna men det är en kö för 
inskrivning på runt 15 personer. Då det gäller projektets arbete med strukturinsatser har 
styrgruppen för Rebus fattat beslut om att avvakta följande aktiviteter:  

- Stoppa våldet – att avvakta nästa steg att dela ut enkäter var tredje månad och ha 
extern handledning som stöd för arbetet. För att återuppta arbetet krävs att 
informationen om regeringsuppdragets arbetsformer och struktur når 
projektmedarbetarna.  

- Enkla jobb - ingår inte i verksamhetsplan för 2022 utan är en aktivitet som initierats 
av projektmedarbetarna i januari 2022 utifrån behovet att finnas praktik- och 
arbetsprövningsplatser.  

- Kompetensinsatser runt personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 

Då det gäller uppdraget som projektägare har fokus varit att lära känna varandra, titta på 
uppdraget då det gäller ansvar och roller. Det är viktigt att som projektägare sätta sig in i 
Rebus arbete. Det har även varit stöd i prioriteringar.  
 
Då det gäller budget för Rebus första kvartalet 2022 så följs budgeten.  
 
I styrgruppen har en arbetsgrupp utsetts för att behandla en utökning av Rebus. Detta 
utifrån att det är kö och en mängd förfrågningar för eventuell inskrivning. Rebus har 
sammanlagt 30 deltagare inskrivna. När det gäller de 15 som står i kö är de kvar hos 
parterna och svårigheten är att det inte går att ge information om när inskrivning kan ske. 
Arbetsgruppen föreslår en utökning men någon ansökan från Forshaga med budget för 
utökningen har inte inkommit till förbundet. 
 
Styrelsen behandlade frågan om hur länge en deltagare kan vara inskriven samt om de 
insatser som det övriga samhället skulle kunna erbjuda kan korta tiden i insatsen. 
 
Inför 2023 vill styrelsen att Forshaga kommun presenterar hur man ställer sig till ett 
fortsatt ansvar för Rebus.  
 
Styrelsen beslutar:  

- att godkänna informationen från projektägaren för Rebus.  
- att uppdra till förbundschef och Forshaga kommuns representant Marian Gustavsson 

att ha en dialog med Forshaga runt en fortsättning av Rebus 2023 samt att redovisa 
resultatet av dialogen vid nästa styrelsemöte.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 6 Uppföljning av rådighets- och samordningsansvar Rebus 2021 
 
Ärendet:  
Utifrån de anvisningar Nationella rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona tog fram 
2018 framkommer att arbetsmiljöansvaret för de som utför arbetsuppgifter för ett 
samordningsförbunds räkning och som är anställda i medlemsorganisationen åligger 
närmsta chef i medlemsorganisationen. Styrelsens ansvar är att se till att ha kontinuerlig 
dialog med medlemsparternas chefer för att åstadkomma en god arbetsmiljö och minska 
risker för ohälsa och olycksfall. Denna arbetsuppgift är delegerad till förbundschef. 
 
Ovanstående medför krav på tydlighet och kommunikation mellan förbundschef och 
medlemsparternas chefer. Innan medarbetare påbörjar sina arbetsuppgifter inom ramen 
för samordningsuppdraget ska medlemsparternas chefer och förbundschef upprätta 
dokument som förtydligar rådighets- och samordningsansvar. För Rebus finns ett sådant 
dokument upprättat och detta ska följas upp årligen.  
 
Hagfors och Munkfors kommuner råder över lokaler där Rebus har verksamhet. Hagfors och 
Munkfors har redovisat vilka åtgärder som är vidtagna då det gäller lokalerna och 2021 års 
uppföljning är undertecknade av enhetscheferna för AME-verksamheterna. Från Forshaga 
kommun har enhetschef för AME lämnat en undertecknad blankett för uppföljning av 
rådighets- och samordningsansvaret. I blanketten saknas information om huruvida åtgärder 
är vidtagna. När dialog saknas runt arbetsmiljön för medarbetarna i den 
förbundsfinansierade insatsen Rebus, finns en risk att medarbetarna drabbas vilket kan 
påverka deras psykosociala arbetsmiljö. 
 
Utifrån förbundschefens uppdrag att ha en kontinuerlig dialog med samtliga av 
medlemsparternas chefer så görs bedömningen att detta uppdrag inte är uppfyllt för 2021.  
 
 
Styrelsen beslutar: 

- att godkänna redogörelsen. 
- att uppdra till Marian Gustavsson, Forshaga kommuns representant i styrelsen att 

inleda en dialog med berörda tjänstepersoner runt frågan om uppföljning av 
rådighets- och samordningsansvar.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 7 Utökning av personal projekt Rebus 
 
  
Ärendet:  
Styrelsen beslutar:  

- att återremittera ärendet.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 8 Information om GDPR 
 
Ärendet:  
Linda Jonsson, dataskyddsombud redogjorde för sitt uppdrag samt styrelsens ansvar för 
förbundets dataskydd. För förbundets räkning är förbundschef kontaktperson. Arbetet 
organiseras med regelbundna möten och utbildningar.  
 
Dataskyddsombudets roll är att vara rådgivande och kontrollerande av verksamheten. 
Tanken är att tillsynen och vägledningen ska ”gå hand i hand”. Det är viktigt att 
kontaktpersonerna vågar fråga. GDPR är en skyddslagstiftning som ska skydda den 
personliga integriteten. Ansvaret för personuppgiftsansvariga tydliggörs i den nya 
lagstiftningen.  
 
Styrelsen beslutar: 

- att notera informationen.  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 9 Revisionsrapport och revisionsberättelse 2021 
 
Ärendet:  
Förbundets revisorer har avlämnat revisionsberättelse och revisionsrapport avseende 
granskningen av Klarälvdalens Samordningsförbund för räkenskapsåret 2021. I 
revisionsrapporten lämnas information till styrelsen om viktigare iakttagelser och 
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets 
revision. 
 
Revisorernas bedömning är att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt lever upp till de nya 
lagkraven på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Den ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet. Det finns även 
information om förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av den nya 
lagen. 
 
Granskningen visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på 
ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 
 
I revisionsberättelsen framkommer ett antal noteringar och rekommendationer som 
föranleder åtgärder från styrelsens sida.  
 
1. Det framkommer inte tillräckligt tydligt om de finansiella målen uppnåtts för 2021 och 
de finansiella målen skulle kunna utvecklas. 
2. Förbundets tre övergripande verksamhetsmål följs inte upp tydligt i årsredovisningen 
och en bedömning saknas av om resultatet av förbundets övergripande mål är tillräckligt 
för att förbundet uppnår begreppet god ekonomisk hushållning eller inte. 
3. Förbundet bör fortsätta att vara tydlig på vilka krav och resultat man ställer på leverans 
från de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och agera vid 
eventuella avvikelser. 
4. Att upprätta en delårsrapport är ett krav utifrån kommunallagen. Dock är det viktigaste 
att styrelsen följer upp budgeten regelbundet vilken sker.  
5. Då det gäller uppföljning av internkontrollen skulle det tydligare kunna framgå i 
protokollet hur styrelsen ställer sig till resultatet.  
6. Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys och lever därmed inte fullt ut upp till de nya 
lagkraven när det gäller förvaltningsberättelsens utformning. 
 
Utifrån ovanstående noteringar och rekommendationer föreslås följande åtgärder:  
1. I årsberättelsen för 2022 ska frågan om huruvida de finansiella målen uppnåtts 
behandlas.  
2. I verksamhetsplan för 2022 har förbundets övergripande mål brutits ned i aktiviteter och 
indikatorer har kopplats till målen. Det innebär att det blir lättare att följa upp målen. 
Genom att i styrelsen regelbundet behandla frågan om hur verksamheten utvecklas utifrån 
de övergripande målen kan korrigeringar och prioriteringar göras löpande.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

3. Genom att inbjuda projektägaren till styrelsen för uppföljning av insatsen kan 
uppföljning ske löpande.  
4. Ett återinförande av delårsrapport innebär att förbundet följer både förbundsordningen 
och kommunallagen. Denna delårsrapport kan vara enkel och kortfattad.  
5. Vid uppföljning av internkontrollen ska det tydligare framgå hur styrelsen ställer sig till 
resultatet.  
6. Vid 2022 års årsredovisning kommer ansvarig ekonom få i uppdrag att göra en 
kassaflödesanalys.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- att godkänna redovisningen. 
- att uppdra till förbundschefen att vidta åtgärder enligt ovanstående förslag och 

återkoppla till styrelsen inför nästa års årsredovisning.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 10 Uppföljning av förbundets inriktningsmål enligt verksamhetsplan 
 
Ärendet:  
För att följa upp en del av målen i verksamhetsplan för 2022 har nedanstående schema 
tagits fram. I revisionsrapporten för 2021 betonas vikten av att styrelsen regelbundet följer 
upp målen. I verksamhetsplan för 2022 har förbundets övergripande mål därför brutits ned 
i aktiviteter och indikatorer har kopplats till målen. Det innebär att det blir lättare att 
följa upp målen. Genom att i styrelsen regelbundet behandla frågan om hur verksamheten 
utvecklas utifrån de övergripande målen kan korrigeringar och prioriteringar göras löpande. 
 

Målområde Målet uppnås genom att 
förbundet:  

Status april 2022 

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. 
 
 
 
 

Verkar för att fler parter är 
beredda att initiera och driva 
insatser. 

Klargörande av 
ansvar och roller  
Behandlades i 
beredningsgrupp i 
januari och i maj 
fortsätter arbetet. 

Förtydligar processamarbetet 
mellan förbundet och 
samverkansparterna. 

Se ovan 

Stödjer styrgruppernas 
utveckling i de av 
samordningsförbundet 
finansierade insatser. 

Se ovan 

Arbetar aktivt med 
omvärldsbevakning och nätverk 
med andra samordningsförbund 
för att utveckla samverkan. 

Berednings-
gruppen har i 
januari och 
februari tagit del 
av Arvika/Eda, 
BÅDESÅ samt 
Samspelet då det 
gäller 
individinsatser. 

Arbetar aktivt för att 
samordnande verksamheter 
inkluderar andra aktörer i 
samhället. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

 
2. Förbundet skall arbeta 
för utveckling av 
metoder/arbetssätt/insats
er 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. 
 
 
 

I samverkan med övriga 
samordningsförbund i 
Värmland/Dal - ser över metoder 
för mätning av stegförflyttning. 

BIP-utbildningar 
erbjuds parterna. 
Information 
genomförd i 
januari för 
beredningsgruppe
n och 16 mars till 
kommunerna. I 
maj planeras en 
ny information till 
kommunerna 
(IFO, AME och 
KomVux). 

Vidareutvecklar tillvaratagandet 
av förbundets resultat av NNS 
insamling via indikatorer. 

Inför insamling av 
enkäterna för 
2022 har projekt 
Rebus fått 
förtydligande 
instruktioner. 

Stödjer uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet hos 
samverkansparterna. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 

 
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 sam-
verkan samt samlokalisering.  
 
 
 

Arrangerar gemensamma metod- 
och 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Internkonferens 
februari runt 
FINSAM-
lagstiftningen. 

Vidareutvecklar former för att 
fånga upp, inkludera och sprida 
brukarperspektivet på 
samordnad rehabilitering genom 
till exempel 
användarinvolvering/tjänstedesi
gn och deltagarråd. 

Inga aktiviteter 
genomförda.  
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Styrelsen beslutar:  

- att godkänna redogörelsen. 
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Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 11 Information från förbundschefen 
 
Styrelseledamot för Hagfors kommun  
Den 28 mars 2021 fattade kommunfullmäktige om fyllnadsval av Jens Fischer till 
representant till Klarälvdalens Samordningsförbund för mandatperioden 2019-2022. Detta 
då Thor Millvik avsagt sig sitt uppdrag som representant. 
 
NNS kontaktmannaskap 
Den 4 april genomfördes ett möte med kontaktmannaskapet utifrån ett arbetsmaterial som 
sänts ut och som styrelsen fått till detta möte. Frågan om NNS nya organisation 
behandlades. Det är en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag som innebär en förstärkning 
och ett förtydligande av NNS organisation. Vid mötet deltog ordföranden och 
förbundschefer. I mötet framkom synpunkter på delar av förslaget. Frågan om vad NNS ska 
vara och inte vara behandlades; ett nationellt förbund eller ett nätverk? I arbetsmaterialet 
framkommer förslag om en fördubbling av medlemsavgiften, från 2 till 4 promille.  
 
Bedömningen är att det främst är de små förbunden som behöver NNS. De stora förbunden 
har egna resurser och en ökning till 4 promille kan innebära att de stora förbunden lämnar 
NNS. Ett alternativ är en fast avgift samt att förbunden betalar för de tjänster som man 
behöver. Planen enligt styrelsen var att fatta beslut om en ny organisation på NNS Årsmöte 
den 3 juni. På mötet framfördes önskemål om att den nya styrelsen bör få i uppdrag att 
jobba vidare på förslaget om Nya NNS.  
 
Digital signering 
Förbundschefen har undersökt marknaden då det gäller tjänster för digital signering. Efter 
att ha testat ett verktyg har avtal slutits med Visma Sign till en kostnad av 960 kronor/år. I 
tjänsten ingår 60 signeringar per år. Signeringen kan användas för protokolljustering, 
signering av avtal m.m.  
 
Information på hemsidan om möjligheten att överklaga ett av styrelsen fattat beslut 
På den digitala anslagstavlan på förbundets hemsida finns information om möjligheten att 
överklaga samordningsförbunds beslut. Beslut får överklagas av den som är medlem i en 
kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet. 
 
Ersättare i styrelsen för Björn Eriksson 
Arbetsförmedlingen har utsett Stina Sjödahl, sektionschef Arbetsförmedlingen som 
ersättare för Björn Eriksson. 
 
Försäkringskassan och medelstilldelning för 2021  
I samband med revision och genomgång av resultatet för 2021 upptäcktes att 
Försäkringskassan aldrig reglerade medelstilldelningen för 2021. Detta kommer att regleras 
genom att medelstilldelningen för 2022 minskas med 95 tkr.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Kommande utlysning ESF Norra Mellansverige 
ESF-utlysning väntas i Norra Mellansverige, särskilt utformad för samordnings-förbunden. 
Förbundscheferna i Norra Mellansverige träffas för en dialog med ESF inför en utlysning 
som väntas under året. Dialog runt detta kommer att ske med styrgruppen för Värmlands 
projektparaply där förbundschefen för Klarälvdalens Samordningsförbund representerar 
samtliga förbund i Värmland/Dalsland. Ett projekt som är gemensamt för Norra 
Mellansverige kan innebära möjligheten för förbundet att ”växla upp” redan pågående 
insatser och/eller att initiera en ny struktur- eller individinsats med stöd och inspiration 
från annat förbund inom området Norra Mellansverige.  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- att godkänna redogörelsen.  
- att utse Jens Fischer som ombud för styrelsen vid NNS Årsmöte den 3 juni under 

förutsättning att deltagandet kan ske digitalt.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 
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§ 12 Beredningsgruppen 
 
Förbundschefen rapporterar om de frågor som behandlas i beredningsgruppen: 

- Ansvar och roller då det gäller projektägare, styrgrupp och beredningsgruppen. 
- Omvärldsbevakning då det gäller hur andra utformar individinsatser i syfte att se 

hur Rebus kan utvecklas.  
 

När det gäller den kommande internkonferensen i september är beredningsgruppen 
positiva till en tvådagarskonferens som ersättning för internkonferensen i februari. Dömle 
Konferens är preliminärbokad den 20 – 21 september. Program för dagarna:  

- Värdegrunds- och ambitionsarbete 
- Våld i nära relationer – kort utbildningsinsats 
- Hur vill vi utveckla individinsatser? Beredningsgruppen presenterar förslag. 
- Styrelsemöte andra dagen 

 
Styrelsen beslutar:  

- att godkänna informationen. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 13 Budgetuppföljning 
 
Underlag från Forshaga kommun har tillkommit efter att underlag till styrelsen sänts. 
Underlaget redovisas och faktura på drygt 300 tkr inkommer inom kort. Budgeten för 
projekt Rebus följs enligt plan.  
 
Styrelsen beslutar:  
- att godkänna redogörelsen.  
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§ 14 Lägesrapport myndigheterna/parterna 
 
Arbetsförmedlingen:  
Inget nytt då det gäller reformeringen av myndigheten. När det gäller arbetslösheten 
så är det en ökning av de som inte matchar behovet på arbetsmarknaden. Det finns ett 
politiskt uppdrag att fler får stöd via fristående aktörer.  
 
Forshaga:  
Inväntar medlemssamrådet.  
 
Försäkringskassan:  
De tillfälliga förändringarna utifrån pandemin har slutat att gälla. Det är ett stigande 
sjukpenningtal där de som är långtidssjukskrivna ökar. Det fungerar bra med FINSAM-
förbunden. Det är individinsatser i varje kommun och det är viktigt då FK inte är 
rehabiliteringsaktör. Även övriga förbundsfinansierade insatser har köer. Det är viktigt 
att de medel som förbunden förfogar över används då det finns ett stort behov.  
 
Hagfors: 
När det gäller arbetslösheten har den återgått till samma nivå som före pandemin. Då 
det gäller de som saknar eftergymnasial utbildning är 23 % arbetslösa. Det är stigande 
sjukpenningtal.  
 
Munkfors: 
Det går fortfarande bra för företagen i Munkfors. Då det gäller arbetslösheten så finns 
ett behov av insatser.  
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§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7229481e-b13e-47c5-b6f6-9d85bed5a99f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 20 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/7229481e-b13e-47c5-b6f6-9d85bed5a99f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-04-20T06:58:40+0000
	Visma Solutions Oy 26ced3670f8ec3c0e45390edec454061be459b0e


		2022-04-20T07:08:58+0000
	Visma Solutions Oy a74f61aa39ca77fe775e4c495b46f624df9c79c6


		2022-04-20T07:37:30+0000
	Visma Solutions Oy 44a7ee497bb1c74531cd053a60c128d95f0bc92f




