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Förenklad förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden 
Projekt Rebus 

Den individinriktade insatsen Rebus, som sedan 2017, finansierats med samverkansmedel 
från samordningsförbundet har under första delen av året fått en allt längre kö för 
inskrivning. Under våren beräknades kön vara runt 15 individer.  Projektmedarbetarna 
beräknade, i mars 2022, att kön var upp till ett år utifrån hur lång tid deltagarna är 
inskrivna i insatsen. Förklaringar till kön tros vara genomförda informationsmöten hos 
parterna under 2021 som inneburit en ökad kunskap om insatsen hos parterna, vilket har 
lett till fler förfrågningar. 
 
I mars behandlade styrgruppen för projekt Rebus frågan om en utökning av Rebus samt 
även ytterligare prioriteringar i insatsen. För att akut lösa kösituationen beslutade 
styrgruppen att Rebus enbart skulle arbeta med individärenden fram tills en förstärkning 
av Rebus är införd. Det innebar bland annat att avvakta deltagandet i regeringsuppdraget 
”Stoppa våldet”. 
 
I juni fattade styrelsen beslut om att bevilja Forshaga kommun ytterligare medel för 
anställning av en projektmedarbetare fram till årsskiftet 22/23. 
 

Väntande utlysning riktad till samordningsförbunden i Norra 
Mellansverige 

Representanter från samtliga samordningsförbund i Norra Mellansverige har bildat en 
arbetsgrupp som påbörjat en förstudie för att därefter utforma en ansökan om medel för 
ett utvecklingsprojekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden i Norra Mellansverige. 
Arbetsgruppen har ett övergripande perspektiv samtidigt som man arbetar med att ta 
tillvara skillnaderna i regionernas samordningsförbund. Målet är en ansökan under våren 
2023 med start av projektet hösten 2023.  
 
Den 15 juni fattade styrelsen beslut om att anmäla intresse för deltagande i projektet. 
Styrelsen fattade även beslut om att uppdra till förbundschefen att arbeta med frågor som 
rör externfinansiering. Förbundschefen är, tillsammans med förbundschefen i Arvika/Eda, 
representanter för samordningsförbunden i Värmland/Dalsland i ovan nämnda arbetsgrupp.  
 

Förtydligande av roller och ansvar  
Förbundet fortsätter 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. Vid årets första internkonferens i februari tog 
beredningsgruppen del av information från andra förbundsfinansierade insatser i länet. 
Detta i syfte att se hur förbundets struktur- och individinsatser kan utvecklas. Under 
eftermiddagen fick styrelsen, projektmedarbetarna och beredningsgruppen ytterligare 
kunskaper om FINSAM-lagstiftningens möjligheter och utmaningar.  
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Utifrån revisionsrapporten för 2020, resultatet av genomförda internkonferenser samt 
uppdrag från styrelsen följer nedanstående beskrivning av åtgärder som vidtas utifrån 
målen i verksamhetsplan för 2022. För att stärka förbundets organisation och styrning 
arbetar förbundet med nedanstående. 
 

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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Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 

 
Vid april månads styrelsemöte presenterades förbundets tre inriktningsmål med tillhörande 
aktiviteter i nedanstående schema. I kolumnen till höger redovisas status 31 augusti 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 31 augusti 
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 
färdigbehandlats i 
beredningsgruppen 
som planerat.  

Förtydligar processamarbetet 
mellan förbundet och 
samverkansparterna. 

Sker löpande dialog 
mellan förbunds-
chef och 
projektägare. 

Stödjer styrgruppens 
utveckling i den av 
samordningsförbundet 
finansierade insatsen. 

Sker löpande dialog 
mellan förbunds-
chef och 
projektägare. 

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

Berednings-
gruppen under 
vårens möten. 

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  
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. 
Hagfors kommun 
har anmält sig till 
BIP-utbildningen.  

Vidareutvecklar 
tillvaratagandet av förbundets 
resultat av NNS insamling via 
indikatorer. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 

Stödjer uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet hos 
samverkansparterna. 

Inga aktiviteter 
genomförda. 
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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. 

 
Bedömning av måluppfyllelse under 2022 

Målområde 1. Förbundet skall arbeta för att bidra till att skapa struktur och långsiktighet i 
samverkansarbetet 
Bedöms uppfyllas delvis under 2022.  

 

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

förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån faktabaserad analys 

Bedöms uppfyllas delvis under 2022.  

 

Målområde 3. Förbundet skall verka för att goda metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen 
för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet 
Bedöms inte uppfyllas under 2022. 
 

Finansiellt mål: Verksamhet i ekonomisk balans 
Det egna kapitalet ska enligt riktlinjerna inte överstiga 20 % av förbundets budgeterade 
intäkter vid årets slut. Bedöms inte uppfyllas. 
 
 
Budgeterade intäkter 2022                       2 544 000 
Balanskrav 20 %                                          508 800 
 

 
Vid årets slut                                          2022-12-31 
 
Eget kapital ingående värd                       1 721 521 
Prognostiserat resultat 2022                       340 728                 
Eget kapital utgående värde                     2 062 249 

Motsvarar 66 % soliditet  
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Helårsprognos/driftsredovisning i förhållande till beslutad budget 

 

Benämning 
Redovisat t om  

Aug mån 
Prognos vid 

årets slut Budget 

1000 Styrelsen -69 582 -114 373 -120 000 

6104 Finansiell samordning Intäkter 2 131 000 2 544 000 2 544 000 

6105 Finansiell samordning kostnader -362 317 -782 317 -950 736 

6105 Rebus -300 903 -1 183 903 -1 202 000 

9217 Utbildn- och utvecklingsinsatser -82 679 -122 679 -140 000 

Summa 1 315 520 340 728 131 264 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Resultaträkning 220831 

 

Resultat 
Utfall t o m 
Aug. mån 

Verksamhetens intäkter 2 130 996 

Verksamhetens kostnader -815 474 

Verksamhetens nettokostnader 1 315 522 

Finansiella kostnader -393 

 Verksamhetens resultat 1 315 130 
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Balansräkning 220831 

 

    

    

Balansräkning 
Ingående  

balans 
Periodens  
förändring 

Utgående  
balans 

Fordringar 55 294 29 749 85 043 

 Kassa och bank 2 220 344 808 037  3028381 

 Summa Tillgångar 2 275 637 837 787  3113424 

    

 Eget kapital -1 721 521 0 -1721521 

 Skulder -554 116 477 343 -76 773 
Summa Skulder och Eget 
kapital -2 275 637 477 343 -1798294 

  0 1315 30 1 315 30 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Från och med räkenskapsåret 2022 är delårsrapporten upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder 
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
 
Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges. Förbundet har 
inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. I förbundet 
tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna 
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kostnadsförs direkt. 

 

Styrelsens beslut 
Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt  
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Dömle Herrgård den 21 september 2022 
 
Mathias Lindquist, ordförande 
Björn Eriksson, vice ordförande 
Pernilla Mattsson, ledamot 
Marita Ögren, ledamot 
 
 
Justeringens plats och tid: Digitalt den xx september 2022 
 
Protokollet signeras digitalt av samtliga i styrelsen. Elektroniska underskrifter redovisas på 
sista sidan av delårsrapporten samt noteras på respektive sida.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på www.klasam.se. 
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