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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:  Visten 2, kommunhuset Forshaga, 09.00 – 12.00 
 
Avser:  § 1 - § 13 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

Pernilla Matsson, Försäkringskassan 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Jens Fischer, Hagfors kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 
 
 
Övriga närvarande:  
Henrica Liljenzin,§ 1 – 4 
Tove Skagerlind-Klint, § 1 - 4 
 
 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 

 
 
 

Justerare: Björn Eriksson 
Justeringens plats och tid: Digital den 16 juni 2023 
 
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 Björn Eriksson 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 Rapport från projektägare Rebus 
 
Tove redovisar nuläget då det gäller deltagare i Rebus.  
Hagfors och Munkfors: 

 Antal inskrivna 14 personer (1 under utredning) 

 Avslutade sen årsskiftet : 3 personer. 1 person i jobb, 2 personer till 
aktivitetsersättning. 3 personer färre som är i behov av försörjningsstöd. 

 Nyinskrivna 5 personer ( 1 under utredning) 

 Kö, tre informationsmöten inbokade. 5 personer i kö. 

 7 personer är i praktik. 2 på Arbetsmarknadsenheten i Hagfors. 5 hos lokala företag. 

 3 personer har för närvarande kontakt med olika skolor och studie och 
yrkesvägledare inför eventuell start av studier. Studiebesök. 

 4 personer har fått/har boendestöd. 

 1 person har god man. 

 4 personer går i terapi. 
 
Forshaga:  

 Antal inskrivna: 16 st. 

 Avslutade sedan årsskiftet: 3 personer varav 1 gått till 100% studier, 1 fått LSS-
beslut och aktivitetsersättning (efter kompletterande utredning av stödbehov via 
Rebus/Vitur) och 1 avslutats på grund av sämre mående som återgår till FK. 

 Nyinskrivna: 4 st. på väg in, väntar på sekretessmedgivande, anvisning eller 
läkarunderlag innan tidsbokning 

 Kö: 13 st. aktuella för köplats idag, 2 infomöten med ev nya deltagare är bokade 
framåt i kalendern. Främst från regionen och FK, men även ngr. från kommunen i 
kön. 

 Praktik: 9 personer är idag ute på praktik, 1 på Resurscenter, 1 i kommunal 
verksamhet och övriga på företag i Forshaga eller Karlstad 

 Studieplaner: 3 st (ansökningar, antagningsprov, intervjuer, studiebesök, kontakt 
med SYV mm pågår inför ev start på utbildning). 

 Studier: 1 person studerar på 25% som aktivitet 

 Boendestöd: 2 st. 

 God man: 2 st. 

 Vård- och stödsamordnare: 4 st. 

 Personligt ombud: 2 st. 

 Samtalsstöd/terapi: 2 st. 

 Skuldrådgivare: 1 st 
 
Aktuella insatser: medicinsk yoga, programmeringskurs, arbetskläder, gymkort, 
fördjupningskurs i mindfulnes, meditation och stresshantering, tryckavlastande madrass, 
Basal kroppskännedom, Np- utredning (2st), tolksamtal, körkortsteori 
 
Metoder:  
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

 Motiverande samtal: Utifrån var deltagaren befinner sig. 

 Supported employment: Stöd inför, under och efter praktik.Tro på personen, Ge en 
känsla av kontroll, Stöd på och utanför arbetet. Viktigt med max 20 deltagare/ 
heltid. 

 IPS: individuell placering med stöd, bygga nätverk med arbetsgivare, individuellt 
anpassat utan tidsbegränsning. Deltagarens intresse och val styr processen. 

 Case management: Samordnaren utgår från deltagarens egna val och starka sidor 
vid planeringen av insatser.  Rehabiliteringsmodellen betonar klientens egna 
önskemål och val, och inriktas på den typ av färdighetsträning som behövs för att 
klienten ska nå sina mål. 

 ACT: terapi, ingår i Case management 
 
Samarbetspartners utöver parterna: god man, personligt ombud, LSS, socialpsykiatrin, 
boendestöd, kontaktpersoner, arbetsmarknadsenheterna, arbetsgivare, vård- och 
stödsamordnare, skuldrådgivare och EBL-skolan 
 
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 

§ 5 Utökning av personalresurs till Rebus 
 
Ärendet:  
Forshaga kommun har inkommit med en ansökan med budget om utökning av insats Rebus 
om totalt 266 400 kr för perioden 1 september till sista december 2022. I ansökan framgår 
kostnad för tjänst: 230 400 kr beräknat på en månadslön 32 000 kr plus personal-
omkostnader för perioden. I ansökan framgår även övriga omkostnader med 36 000 kr vilka 
är beräknade på den budget som är lagd för 2022 och befintlig projektpersonal.  
 
Styrgruppen för projekt Rebus har behandlat frågan om den kö som uppstått under 2021. 
En arbetsgrupp har arbetat fram förslag om utökning av Rebus. Vid styrelsemöte den 13 
april återremitterades ärendet och styrelsen efterfrågade en ansökan med budget från 
Forshaga kommun.  
 
Vid styrgruppens möte den 18 mars behandlades frågan om kön till Rebus. Styrgruppen 
fattade beslut om att Rebus ska prioritera det operativa arbetet med deltagarna. Vid 
samma möte fick en arbetsgrupp i uppdrag av styrgruppen att behandla frågan om en 
utökning av Rebus. Arbetsgruppen bestående av AME-cheferna i Munkfors och Hagfors, 
förbundschefen samt projektägaren i Forshaga träffades den 31 mars för att se över 
möjligheten till ytterligare prioriteringar samt ta fram förslag på utökning.  
 
För närvarande väntar runt 15 personer på inskrivning. Tre personer är avslutade sedan 
årsskiftet. Projektmedarbetarna beräknar att kön kan vara upp till ett år utifrån hur lång 
tid deltagarna är inskrivna i insatsen. Arbetsgruppen föreslog en utökning med en heltid 
där Forshaga kommun föreslogs ansvara för rekrytering, anställning och arbetsmiljöansvar. 
 
Frågan om uppföljning av rådighets- och samordningsansvar för Rebus 2021 är ännu inte 
löst. Det som saknas är en redovisning från Forshaga kommun gällande arbetsmiljöarbetet 
för Rebus medarbetare. För detta finns en blankett framtagen av Nationella Rådet.  
 
 
Förslag till beslut:  

- Att bevilja Forshaga kommun 266 400 kr för förstärkning av projekt Rebus för 
resterande 2023.  

- Att detta beviljas under förutsättning att dokumentation gällande uppföljning av 
rådighets- och samordningsansvar för Rebus 2021 lämnas in innan i anspråkstagande 
av medel.  

- Att kostnaden finansieras från budgetposten Fria medel till individ- och/eller 
strukturinsatser. 
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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 förbundets inriktningsmål utifrån verksamhetsplan 2022 
 
Ärendet:  
Vid april månads styrelsemöte presenterades förbundets tre inriktningsmål med tillhörande 
aktiviteter i nedanstående schema. I kolumnen till höger redovisas status i juni 2022. 
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 juni 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  
Frågan har inte 
behandlats i 
beredningsgruppen 
som planerat.  

Förtydligar processamarbetet 
mellan förbundet och 
samverkansparterna. 

Sker löpande dialog 
mellan förbunds-
chef och 
projektägare. 

Stödjer styrgruppernas 
utveckling i de av 
samordningsförbundet 
finansierade insatser. 

Sker löpande dialog 
mellan förbunds-
chef och 
projektägare. 

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

Berednings-
gruppen maj - 
Drivkraften i 
Storfors. 

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

Inga aktiviteter 
genomförda. 

 
2. Förbundet skall arbeta för 
utveckling av 
metoder/arbetssätt/insatser 
för att bryta eller  

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

BIP-utbildningar 
erbjuds parterna. 
Hagfors kommun 
har anmält sig till 
BIP-utbildningen.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

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. 

Vidareutvecklar 
tillvaratagandet av förbundets 
resultat av NNS insamling via 
indikatorer. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 

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. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 

 

 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna redogörelsen.  
- Att uppdra till beredningsgruppen att förbereda inför en revidering av mål och 

aktiviteter inför 2023.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 7 Uppdrag till förbundschef att arbeta med externfinansiering 
 
Ärendet:  
På initiativ av presidiet föreslås förbundschef avsätta tid för att arbeta med frågor som rör 
externfinansiering av förbundets insatser från och med hösten 2022. En del bör ägnas till 
den väntade utlysningen som Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige aviserat i början 
av 2023. Utlysningen kommer att vara riktad till samordningsförbunden i Värmland, 
Dalarna och Gävleborg. Under hösten planeras en förstudie som kommer att beröra 
samtliga samordningsförbund i Norra Mellansverige.  

 
Styrelsen beslutar:  

- Att uppdra till förbundschef att se över möjligheterna till externfinansiering av 
förbundets insatser och att rapportera kontinuerligt till styrelsen.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/5726596e-e86f-4aee-aaa9-265645e09240

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

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-15  Sida 11 av 17 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 
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§ 8 Intresseanmälan projekt - Europeiska socialfonden Norra Mellansverige  
 
Ärendet:  
I början 2023 väntas en utlysning som är riktad till samordningsförbunden i Norra 
Mellansverige. I möte den 7 juni med några av förbundscheferna i de berörda länen har en 
arbetsgrupp utsetts med representation från Värmland/Dalsland, Dalarna och Gävleborg. 
Arbetsgruppens representation från Värmland/Dalsland är Magnus Lindström, Arvika/Eda 
Samordningsförbund samt Ann-Karin Bohl, Klarälvdalens Samordningsförbund.  
 
Arbetsgruppens uppdrag är att genomföra en förstudie för att samla in underlag till den 
väntande utlysningen i början av 2023. I förstudien kommer både styrelser och 
beredningsgrupper att involveras.  
 
Följande är en preliminär tidsplan för förstudien:  

 Juni: arbetsgruppen planerar  

 Augusti: inventering av nuvarande insatser  

 September: kartläggning av behoven 

 Oktober: bearbetning av resultaten  

 November: informations- och förankringsarbete 

 December: sammanställning av förstudien samt förberedande av ansökan 
 
En idé är att utforma ett projekt där samordningsförbunden har möjlighet att välja mellan 
ett antal alternativ såsom till exempel: 

 Att växla upp redan pågående insatser 

 Att inspireras och hämta kunskap från andra förbunds insatser för genomförande 
inom de egna förbundets område 

 
Ett kommande projekt väntas rymma både struktur- och individinsatser samt aktiviteter för 
utbyte av lärande mellan förbunden. För att få underlag gällande intresse att delta ställs 
därför frågan till samtliga samordningsförbund i Norra Mellansverige. Svar önskas under 
juni månad. På grund av tidsbrist kan intresseanmälan ske från ordförande, presidiet eller 
styrelse. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna redogörelsen.  
- Att meddela arbetsgruppen för förstudien att Klarälvdalens Samordningsförbund är 

intresserade av deltagande i ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden, 
Norra Mellansverige.  
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§ 9 Beredningsgrupp 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att lägga beredningsgruppens möte till handlingarna.  
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§ 10 Budgetuppföljning 
 
Uppföljningen visar att budgeten hålls inom ramen. Då det gäller kostnader för revision 
avviker dessa med 21 tkr utifrån den utredning som genomfördes hösten 2021.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna redogörelsen.   
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§ 11 Information från förbundschef 
 
”Save the date” – FINSAM-dag Värmland/Dal 
Förbundschefsnätverket Värmland/Dal planerar en gemensam styrelseutbildning för alla 
förbund i Värmland 3 februari 2023. Målgruppen för dagen är nya och ”gamla” 
styrelseledamöter. 
 
NNS Årsmöte 
NNS årsmöte genomfördes den 3 juni. Inbjudan har inkommit om extra insatt 
medlemsmöte den 4 oktober kl.9 – 16 på Arlanda. Inbjudan har även inkommit om 
medlemsmöte den 7 december kl. 9 – 16. Plats framgår inte av inbjudan. Skicka ut 
förslaget igen. Och behandla förslaget i september.  
 
Styrelsen har att utse representant för dessa medlemsmöten.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att utse Jens Ficher att tillsammans med förbundschefen delta vid medlemsmötet 
den 4 oktober och den 7 december. Sänd länk till Jens som åker flyg.  

 
Initierad risk- och möjlighetsanalys på beredningsgruppen den 14 maj 
Förbundschef informerar om beredningsgruppens möte den 13 maj då en risk- och 
möjlighetsanalys initierades. Detta i syfte att behandla organiseringen av individinsatser 
utifrån målen i verksamhetsplanen. Som underlag för beredningsgruppens arbete med att 
bereda ärenden till styrelsen finns Verksamhetsplan 2022 där de tre målområdena är 
nedbrutna till aktiviteter och där indikatorer tagits fram och fastställts. Dessa 
presenterades för beredningsgruppen den 28 januari 2022. 
 
För att ge ytterligare underlag har ”omvärldspaning” genomförts under första delen av 
2022. Under vårens möten i beredningsgruppen har projektledare, projektägare och 
förbundschef från andra samordningsförbund i Värmland/Dal presenterat sina 
verksamheter. Detta i syfte att få inspiration och kunskap då det gäller:  
• Hur individinsatser kan organiseras 
• Hur förbundschef kan arbeta i förhållande till insatsansvariga 
• Hur samverkan mellan parterna sker i beredningsgrupp och styrgrupp o dyl. 
• Samordningsformer mellan parterna för samarbetet runt enskilda 
 
Beredningsgruppens inställning på mötet den 13 maj var att frågan om en risk- och 
möjlighetsanalys inte ska behandlas i beredningsgruppen. Förvaltningschef för lärande och 
arbete, Forshaga kommun påtalade behovet av en utredning runt initiativet att genomföra 
en risk- och möjlighetsanalys. Bedömningen är att beredningsgruppen inte i nuläget har 
tillräcklig beredskap för att ta ett helhetsgrepp om individinsatser utifrån 
verksamhetsplanen. Styrelsen och beredningsgruppen behöver därför arbeta tillsammans 
och behandla ansvar och roller samt målen i verksamhetsplanen.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Utifrån förvaltningschefens påtalade behov av en utredning genomfördes ett möte den 25 
maj där förvaltningschef för lärande och arbete, Forshaga kommun och presidiet deltog. 
Då klargjordes de oklarheter som rör beredningsgruppens och förbundschefens ansvar och 
roller. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att uppdra till presidiet och förbundschefen att, vid internkonferensen i september, 
genomföra workshops runt ansvar och roller samt verksamhetsplanens mål.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 12 Lägesrapport myndigheterna/parterna 
 
Försäkringskassan: Insatserna i Värmland, gemensam kartläggning är 200 platser om året. 
Det fungerar bra. Det är köer i samtliga förbundsfinansierade insatser i länet. Det är viktigt 
att jobba med.  
 
Arbetsförmedlingen: Myndigheten inväntar valet.  
 
Munkfors: Budgeten följs och antalet invånare har ökat med 25 personer.  
 
Hagfors: Budgeten följs och det är ett överskott. Kommunen står inför stora investeringar 
när det gäller skolan, teknikhus och infrastruktur. Bemanningen är en svårighet.  
 
Region Värmland: Budgetmässigt går det bra med stöd från de statliga Covidstödet. Det 
pågår en diskussion runt undersköterskornas löner. När det gäller operationsköerna är den 
på samma nivå som före pandemin. Värmlandstrafik inför anropsstyrd trafik och sänkning 
av priserna.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 13 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor.  
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