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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:  Dömle Herrgård, kl.13.00 – 15.20 
 
Avser:  § 1 - § 2 
 

Beslutande: 
  Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen 

 Pernilla Mattsson, Försäkringskassan 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun 
Marita Ögren, Region Värmland 
 
 
Övriga närvarande: 
Henrica Liljenzin, § 1 – 5 
Tove Skagerlind-Klint § 1 – 4 
Yvonne Friman § 1 - 4 
 
 
Frånvarande: 
Gert Björnvall, Forshaga kommun 
Jens Fischer, Hagfors kommun 

 
 
 

Justerare: Pernilla Mattsson 
Justeringens plats och tid: Digitalt den 22 oktober 2022 
 
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 Pernilla Mattsson 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 dagordningen. 
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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 Halvårsrapport Rebus 
 
Ärendet:  
Projektmedarbetarna redovisar hur insatsen fortlöpt under första halvåret 2022.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna redovisningen.  
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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 Ansökan finansiering av insats Rebus 2023 
 
Ärendet:  
Forshaga kommun har, den 19 augusti, inkommit med ansökan om finansiering av insats 
Rebus 2023. Ansökan inkom utan budget och behandlades i beredningsgruppen den 26 
augusti. Då behandlades frågan om implementering i ordinarie verksamheter och utifrån 
detta gjordes en komplettering av ansökan. Budget för Rebus 2023 har inte inkommit sista 
dag för inlämning, den 13 september.  
 
Den 13 september inkom en skrivelse till förbundets styrelse från förvaltningschefen för 
Lärande och arbete, Forshaga kommun. Förvaltningschefen meddelar att Forshaga: 
• ämnar implementera Rebus i ordinarie verksamhet 
• vill teckna avtal gällande Rebus för kortare tid än för ett helår 2023 
 
Enligt skrivelsen innebär detta att:  
• ansvaret som projektägare och arbetsgivaransvariga för projektmedarbetare får överlåtas 
till annan part i förbundet 
• att den ekonomiska ersättningen som utgått till Forshaga övergår till annan part då 
projektet implementerats  
 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att ge i uppdrag till förbundschef att kontakta förvaltningschef för Lärande och 
Arbete för att be honom ansvara för att information når medarbetarna i den 
arbetslivsinriktade insatsen innan detta protokoll anslås.  

- Att återremittera ärendet till beredningsgruppen. 
 
Beslutsunderlag: 
Ansökan om finansiering av insats Rebus 2023 utan budget, den 1 september 2023 
Brev till KLASAM styrelse, den 13 september 2023  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 6 Delårsrapport 
 
Ärendet:  
Förbundsstyrelsen skall, enligt förbundsordningen, upprätta delårsuppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Att upprätta en 
delårsrapport är även ett krav utifrån kommunallagen.  
 
I delårsrapporten beskrivs händelser av väsentlig betydelse under perioden. Vidare 
presenteras statusen över de aktiviteter som genomförs utifrån verksamhetsplanens tre 
målområden samt en bedömning av måluppfyllelsen. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2022.  
 
Beslutsunderlag: 
Delårsrapport för Klarälvdalens Samordningsförbund för perioden 1 januari – 31 augusti 
2022, den 12 september 2022. 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 7 Förslag reviderad förbundsordning 
 
Ärendet:  
Under våren inleddes dialog med Munkfors kommun om byte av förbundets säte. Vid 
medlemsmöte den 20 april ställde sig medlemmarna positiva till förslaget. 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 samt ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som 
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 
 
Nationella rådet har, under 2021/22 aviserat en ny mall för förbundsordningar. Denna mall 
planerades presenteras sommaren 2022. Detta har inte genomförts på grund av väntan på 
utlåtande från juridisk expertis. Utifrån den information som Nationella Rådet gett under 
våren 2022, samt en genomgång av förslaget med Nationella Rådets sakkunniga 
tjänsteperson har anpassning gjorts utifrån den väntande mallen.  
 
Utifrån detta har en översyn av förbundsordningen i sin helhet genomförts. De föreslagna 
ändringarna rör: 

 
- Landstinget i Värmland är numera Region Värmland. 
- Begreppet verkställande tjänsteman föreslås ersättas med förbundschef vilket är 

den titel som används i Nationella Rådets kunskapsstöd. 
 
Förutom byte av säte från Forshaga till Munkfors samt ovanstående föreslås nedanstående 
justeringar av förbundsordningen: 

Paragraf Nuvarande formulering Förslag  Motiv till 
ändring 

§ 6  
Uppgifter och 
beslutanderätt 
(delar av 
paragrafen) 

Samordningsförbundet 
får inte besluta i frågor 
om förmåner eller 
rättigheter för enskilda 
eller vidta åtgärder i 
övrigt som innefattar 
myndighetsutövning 
eller som avser 
tillhandahållande av 
tjänster avsedda för 
enskilda. ´ 
 

Tillägg:  
 
De insatser som 
finansieras av 
förbundet ska 
registreras och följs 
upp via parternas 
gemensamma 
uppföljningssystem. 

Väntas i 
Nationella 
Rådets 
kommande mall 
och förtydligar 
ansvaret att 
registrera 
insatserna.  

§ 7 gäller enbart 
rubriksättning 

Personal Förbundets 
organisation 

Ändring utifrån 
Nationella 
Rådets 
kommande mall 

https://sign.visma.net/sv/document-check/790d7d45-9d60-4a5f-a6e9-1c8173b29b29

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

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-21  Sida 9 av 28 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

§ 9  
Samråd 

Styrelsen ska hålla 
förbundsmedlemmarna 
underrättade om den 
allmänna planläggningen 
av förbundets 
verksamhet och om 
frågor av större 
ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse.  
 
Styrelsen har rätt att 
från 
förbundsmedlemmarna 
få de yttranden och 
upplysningarna som 
behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Tillägg:  
 
Samordningsförbundet 
ska samråda med 
förbundsmedlemmarna 
innan beslut om 
budget fattas. 

Tillägg utifrån 
Nationella 
Rådets 
kommande mall.  
 
 
 

§ 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, 
protokoll och andra 
tillkännagivanden skall 
anslås på officiell 
anslagstavla  
hos Landstinget i 
Värmland och 
kommunerna. 

Förbundets 
kungörelser, protokoll 
och andra 
tillkännagivanden ska 
anslås på förbundets 
officiella anslagstavla 
samt officiella 
anslagstavlor hos 
kommunerna och 
Region Värmland. 

Förbundets 
hemsida är den 
främsta platsen 
för tillkänna-
givanden. 

§ 11  
Andelar i 
tillgångar och 
skulder samt 
fördelning av 
kostnader 

Medlemmarna har vid 
varje tidpunkt andel i 
förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit 
för att täcka 
kostnaderna. 
Fördelningen mellan 
medlemmarna är att 
Försäkringskassan bidrar 
med hälften av medlen, 
Landstinget i Värmland 
med en fjärdedel samt 
kommunerna Forshaga, 
Munkfors och Hagfors 

Tillägg:  
 
Detta gäller även 
under uppsägningstid 
om en medlem begär 
utträde enligt § 15 i 
denna 
förbundsordning. 

Tillägg på 
inrådan från 
Nationella 
Rådets 
sakkunniga - för 
att förtydliga att 
en medlem 
måste fortsätta 
bidra även under 
uppsägningstid. 
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Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

gemensamt med en 
fjärdedel. 

§ 11 Styrning och 
insyn 
(gäller även 
rubriksättning) 

Förbundsstyrelsen skall 
upprätta 
delårsuppföljningar med 
helårsprognos för 
verksamheten och 
ekonomin som tillställs 
medlemmarna. 
Förbundsstyrelsen skall 
också årligen i samband 
med bokslutet redovisa 
verksamhetens utfall för 
medlemmarna. 
 
Samordningsförbundet 
får inte ingå borgen och 
inte heller sätta sig i 
skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för 
verksamheten. 

Ny rubrik: Styrning, 
insyn och skuldsättning 
 
Tillägg:  
Om 
samordningsförbundet 
saknar tillgångar för 
att betala en skuld ska 
medlemmarna skjuta 
till så stor del av 
bristen som svarar mot 
den andel som 
medlemmen ska bidra 
med enligt 5 § 
FinsamL. 

Rubriken 
föreslås i 
Nationella 
Rådets 
kommande mall.  
 
Tillägget rör ett 
förtydligande av 
medlemmarnas 
ansvar.  

§ 14 Revisorer och 
revision 

Förbundets räkenskaper 
och årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning 
skall granskas av en 
revisor för varje 
förbundsmedlems 
räkning. För 
Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 
utses en gemensam 
revisor av 
Försäkringskassan.  
 
Kommunerna Forshaga, 
Munkfors och Hagfors 
utser en gemensam 
förtroendevald revisor 
genom val i någon av 
kommunernas 
fullmäktige.  
 
Regionfullmäktige utser 
en förtroendevald 

Förbundets 
räkenskaper och 
årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning 
skall granskas av en 
revisor för varje 
förbundsmedlems 
räkning. För 
Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 
utses en gemensam 
revisor av 
Försäkringskassan.  
 
Kommunerna Forshaga, 
Munkfors och Hagfors 
utser en gemensam 
förtroendevald revisor 
genom val i någon av 
kommunernas 
fullmäktige.  
 

Det finns två 
alternativ för 
regionen och 
kommunerna: 
att välja revisor 
var för sig eller 
tillsammans. 
Ordet ”även” 
förtydligar att 
det finns 
alternativ.  
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revisor för regionen. 
Kommunen och regionen 
kan överenskomma om 
att utse en gemensam 
revisor. Revisorer utses i 
övrigt i enlighet med 
bestämmelserna i 25 § i 
lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
 
Revisorer väljs för fyra 
år räknat från och med 
den 1 april året efter 
det att val av 
fullmäktigen i regionen 
och kommuner har ägt 
rum i hela landet.  
 
 
Den revisor som utses av 
Försäkringskassan har en 
mandatperioden som 
hanteras i särskild 
ordning.  
 
Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i 
lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

Regionfullmäktige 
utser en 
förtroendevald revisor 
för regionen. 
Kommunen och 
regionen kan även 
överenskomma om att 
utse en gemensam 
revisor. Revisorer utses 
i övrigt i enlighet med 
bestämmelserna i 25 § i 
lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning 
av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
Revisorer valda av 
region och kommuner 
väljs för fyra år räknat 
från och med den 1 
april året efter det att 
val av fullmäktige i 
regionen och 
kommuner har ägt rum 
i hela landet. 
 
Den revisor som utses 
av Försäkringskassan 
har en mandatperiod 
som hanteras i särskild 
ordning.  
 
Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i 
lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning 
av 
rehabiliteringsinsatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här förtydligas 
att det är 
kommunernas 
och regionens 
revisor/er detta 
gäller 
 
 
 
 

§ 16 Likvidation 
och upplösning 
 
 

Förbundet kan träda i 
likvidation om 
medlemmarna är 
överens därom eller om 
en eller flera 
medlemmar utträder ur 

Tillägg:  
Vad gäller förbundets 
arkiv ska den kommuns 
arkivmyndighet som 
ansvarar för tillsynen 
(enligt 20 § FinsamL 

På inrådan från 
sakkunnig på 
Nationella Rådet 
– för att 
förtydliga vad 
som gäller.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/790d7d45-9d60-4a5f-a6e9-1c8173b29b29

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

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-21  Sida 12 av 28 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

förbundet. Ett sådant 
beslut ska alltid föregås 
av ett samråd mellan 
huvud-männen.  
 
När förbundet trätt i 
likvidation skall 
skulderna betalas och 
egendomen avyttras. 
Därefter skall  
kvarvarande tillgångar 
fördelas enligt 
principerna i 11 § i 
denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar 
för likvidationen. 
 
När styrelsen har 
fullgjort sitt uppdrag 
skall den avge en 
slutredovisning för sin 
förvaltning. Detta  
sker genom 
framläggandet av en 
förvaltningsberättelse 
över likvidationen i sin 
helhet med  
redovisning av 
betalningen av skulder, 
försäljning av egendom 
och skiftet av därefter 
resterande  
tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar 
för hela likvidationen. 
När förvaltnings-
berättelsen och 
redovisningshandlingarna 
delgivits medlemmarna 
är förbundet  
upplöst. 

2003:1210) kontaktas 
för diskussion om var 
det upplösta 
förbundets arkiv ska 
förvaras. Till 
slutredovisningen ska 
fogas styrelsens beslut 
om vilken av 
förbundets medlemmar 
som ska överta och 
vårda de handlingar 
som hör till förbundets 
arkiv. Förbundet är 
upplöst när 
förvaltningsberättelsen 
och redovisnings-
handlingarna har 
delgivits samtliga 
medlemmar. 

§ 18 Ersättning till 
ledamöter, 

Ersättning för arvoden 
och ersättningar till 

Arvoden och 
ersättningar till 

Formulering 
utifrån 
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ersättare och 
revisorer 
 

ordförande, vice 
ordförande, styrelse-
ledamöter, ersättare 
och revisorer skall följa 
Region Värmlands 
principer.  
Undantag från Region 
Värmlands principer är 
att ersättare endast har 
rätt till ersättning i 
rollen som tjänstgörande 
röstberättigad  
ledamot. Reseersättning 
utgår till samtliga 
ledamöter. 
 
Försäkringskassan 
betalar arvode för 
statens revisor i särskild 
ordning. Kommunerna 
och landstinget betalar 
arvoden för sina 
revisorer. Förbundet 
betalar revisorernas 
gemensamma  
sakkunnigbiträde, vilket 
upphandlas gemensamt 
av landstinget i 
Värmland. 

ordförande, vice 
ordförande, 
styrelseledamöter, 
ersättare och revisorer 
ska följa de 
bestämmelser som 
gäller för 
förtroendevalda i 
Region Värmland. 
Arvoden och övriga 
ersättningar till ej 
tjänstgörande 
ersättare utgår vid 
tillfällen beslutade av 
styrelsen.  

 
För den statliga revisor 
som Försäkringskassan 
utsett utgår istället 
ersättning enligt 
gällande 
upphandlingsavtal. 
Ersättningar och 
arvoden betalas av 
samordningsförbundet. 
Om sakkunnigt biträde 
anlitas av revisorer 
betalas arvodet av 
förbundet. 
 

rekommendation 
av Nationella 
Rådets 
sakkunniga.  
 
Ersättning till 
ersättare som 
deltar trots att 
ordinarie 
ledamot är 
närvarande kan 
ibland vara 
befogat. Genom 
att styrelsen 
beslutar från fall 
till fall 
möjliggörs 
detta.  

§ 20  
Ändringar i 
förbundsordningen 
(Ny paragraf) 

 Ändringar i 
förbundsordningen ska 
fastställas genom 
likalydande beslut av 
förbundets samtliga 
medlemmar. 

Paragraf som 
kommer att 
tillföras i 
Nationella 
Rådets nya mall 

 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att fastställa förslaget till förbundsordning. 
- Att uppdra till förbundschef att sända förslaget för beredning och beslut hos 

parterna senast årsskiftet 2022/23. 
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Beslutsunderlag: 
Förslag till förbundsordning Klarälvdalens Samordningsförbund, den 5 september 2022 
Förbundsordning för Klarälvdalens Samordningsförbund, reviderad 2016-02-04 
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§ 8 Finansiella mål 2023 
 
Ärendet:  
Förbundet råder under kommunallagen och i den finns ett regelverk som ställer krav på hur 
samordningsförbundets ekonomi ska hanteras. Kommunalförbund/samordningsförbund ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket ställer fler krav än att ekonomin 
är i balans. God ekonomisk hushållning innefattar både finansiella mål och verksamhets-
mål.  
 
I kommunallagen finns även bestämmelser om att samordningsförbund måste ha en 
ekonomisk balans, vilket betyder att intäkterna måste vara högre än kostnaderna. Utifrån 
det fattade styrelsen beslut om finansiella mål för 2020 i november 2019 enligt nedan:  

- En budget i balans och flerårsplan 
- Resultat – årets resultat skall vara positivt.  
- De finansiella resurserna i verksamheten skall användas till rätt insatser och de skall 

utnyttjas på ett effektivt sätt i enighet med upprättande mål för insatser i 
förbundet. 

 
Ett av målen är ett positivt resultat. Det egna kapitalet har ökat under flera år och 
Nationella Rådet rekommenderar att det egna kapitalet inte bör överstiga 20 %. Enligt 
noteringar i revisionsrapporten för 2021 går målet om att minska förbundets kapital och 
målet om ett positivt resultat inte att kombinera. Vidare framgår även att förbundet skulle 
kunna utveckla de finansiella målen, följa upp dem samt tydliggöra detta i årsredo-
visningen. Då delårsredovisningen 2022 visar att förbundets soliditet ökar istället för att 
minska är det inte realistiskt att förbundet når ett eget kapital med 20 % till 2024, vilket 
var målsättningen enligt verksamhetsplan för 2022. 
 
Vidare noteras i revisionsrapporten att förbundets administrativa kostnader, det vill säga 
kostnader för styrelse, köp av administrativa tjänster, kansli med mera inte bör överstiga 
25 % av erhållna bidrag. Av denna anledning fördelades 20 % av kostnaderna för 
förbundschefen över till posten finansierade strukturinsatser inför 2022. Detta utifrån 
förbundschefens uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling i förbundets 
strukturinsatser. Trots åtgärden uppgick 2022 års administrativa kostnader till 33 %.  
 
Bedömningen är att det går att öka andelen till 30 % av kostnaden för förbundschefen i 
posten finansierade strukturinsatser. Detta utifrån att ansvaret för kanslifunktionen 
bedöms kräva 40 % av en deltidstjänst på 70 %. Men för att nå målet 25 % krävs ytterligare 
åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna. Då det gäller köp av administrativa 
kostnader har förbundet en relativt hög kostnad, jämfört med övriga förbund i länet. Det 
är därför av vikt att förbundet får ett rimligt avtal om dessa tjänster inför en flytt av 
förbundets säte.  
  
Utifrån ovanstående föreslås följande finansiella mål: 

https://sign.visma.net/sv/document-check/790d7d45-9d60-4a5f-a6e9-1c8173b29b29

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

www.vismasign.com



 

   
 

   

  

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-21  Sida 16 av 28 

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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

0552-447 76 

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. De finansiella 
resurserna i verksamheten skall användas till rätt insatser och de skall utnyttjas på ett 
effektivt sätt i enighet med upprättande mål för insatser i förbundet. 

 

Mått för måluppfyllnad 
 En budget i balans och flerårsplan. 

 Vid 2025 års bokslut ska det egna kapitalet inte överstiga 20 %. 

 Kostnader för administration1 ska inom tre år vara mindre än 25 % av erhållna 
bidrag.  

 En majoritet av de mätbara målen i de insatser förbundet finansierar ska vara 
uppfyllda. 

 
Styrelsen beslutar:  
- Att fastställa förslaget på finansiella mål. 
  

                                                 
1 I 2022 års budget uppgick dessa till 28 % av de samlade kostnaderna 
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§ 9 Övergripande mål för finansierade individ- och strukturinsatser 2023 
 
Ärendet:  
Enligt rekommendationer i revisionsrapporten 2020 och 2021 påtalas att förbundet bör 
säkerställa, att mål upprättade för förbundet samt de av förbundet finansierade insatserna 
är tydligt mätbara. I verksamhetsplan för 2022 har förbundets tre målområden brutits ner i 
aktiviteter och följs upp med en del av NNS Indikatorer. Inför 2023 återstår att fastställa 
mått för förbundets övergripande mål för finansierade individ- och strukturinsatser.  
 
En utgångspunkt för förslagen är resultaten av 2021 års NNS-enkät. Här nedan redovisas 
dessa samt förslag på mått inför 2023. Val av indikatorer har utgått från de 
utvecklingsområden som identifierats under 2021 och 2022. Frågan om mål för 
förbundsfinansierade individinsatser har behandlats i styrgruppen för Rebus den 26 augusti. 
 
Det övergripande målet för individinriktade insatser 
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.  
 
 

Förslag på mått för måluppfyllnad Resultat 
2021 

Kommentar 

Minst 50 individer tar del av den 
finansierade insatsen. 

32 individer i 
insats Rebus 

Med en utökning av 
personalresursen från 1.75 
% tjänst till 2.75 % tjänst 
kan antalet deltagare öka. 

Minst 45 % av de som genomgått en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 
avslutas till egen försörjning, antingen 
genom arbete/studier eller aktualiserats 
för insatser vid Arbetsförmedlingen 

67 % av 
deltagarna 
nådde målet 

Styrgruppen Rebus har 
behandlat frågan och 
kommit fram till att 45 % 
bör vara kvar.  
 

Minst 80 % av de som deltar i en 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsats 
upplever att deras erfarenheter, kunskaper 
och synpunkter tas tillvara. 

100 %  Ur NNS indikatorenkät. Lågt 
antal deltagare som fick 
enkäten 2021 (10 av 32 
pågående och 2 av 7 
avslut). 

Minst 80 % av de som deltar en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 
upplever inflytande över 
rehabiliteringsprocessen. 

90 % Se ovan  

Minst 70 % av de som genomgått en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 
känner sig mer redo att kunna arbeta eller 
studera. 

50 % Endast två deltagare 
besvarade enkäten.  
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Minst 66 % av styrelsens ledamöter anser 
att förbundet använder uppföljning och 
utvärdering som underlag för att utveckla 
de samordnade rehabiliteringsinsatserna 

0 %  Hälften av styrelsens 
ledamöter besvarade 
enkäten 2021. Samtliga tre 
svarade endera ”Till liten 
del” eller ”Delvis”. 

Minst 66 % av styrelsens ledamöter anser 
att det finns en strategi för hur förbundet 
arbetar med uppföljning och utvärdering av 
de samordnade rehabiliteringsinsatserna 

0 % Se ovan. 

 
Det övergripande målet för strukturpåverkande insatser  
Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan 
ingående parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp. 
 

Förslag på mått för måluppfyllnad Resultat 
2021 

Kommentar 

Minst 70 % av beredningsgruppens representanter 
anser att erfarenheter från förbundsfinansierade 
insatser används som underlag för fortsatt utveckling 
av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

50 %  

Minst 70 % av styrelsens och beredningsgruppens 
representanter anser att det finns strukturer för att 
initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan de samverkande myndigheterna. 

33 % Låg svarsfrekvens hos 
styrelsens 
representanter.  

 
 
Dessa mått och val av indikatorer bör förändras och modifieras från år till år utifrån bland 
annat utifrån föregående års resultat och styrelsens prioriteringar. 
 
 
Styrelsen beslutar:  
- Att fastställa förslagen på mått för måluppfyllnad för förbundets finansierade individ- 

och strukturinsatser. 
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§ 10 Förslag på NNS framtida organisering 
 
Ärendet:  
Sedan flera år har NNS organisering och finansiering diskuterats. Föreningens 
förtroendekapital gentemot medlemmarna har sviktat och några av orsakerna beskrivs som 
bristande kommunikation och transparens samt otydlig organisering.  
 
Styrelsen behandlade frågan om NNS finansiering den 22 september 2021. Då tog styrelsen 
ställning till förslaget om en ökning serviceavgiften till NNS från 2 till 3 promille. Styrelsen 
motsatte sig en höjning och ville se ett konkret förslag på NNS framtida organisering och 
verksamhet.  
 
Under våren 2022 har NNS sett över frågan och en arbetsgrupp har, under våren 2022, 
genomfört en översyn och tagit fram förslag. Denna översyn presenterades vid NNS årsmöte 
den 3 juni. Då fattade årsmötet beslut om att genomföra ett extra insatt medlemsmöte 
den 7 oktober för att behandla förslaget om NNS arbetsordning och organisation.  
 
Styrelsen utsåg den 15 juni 2022 Jens Fischer som representant vid NNS medlemsmöten 
hösten 2022. För att ge förbundets representant underlag till medlemsmötet den 7 oktober 
har styrelsen att ta ställning till förslaget om NNS framtida organisering och finansiering.  
 
Arbetsgruppen betonar vikten av att låta förändringsarbetet ta tid och att genomföra det i 
tät dialog med medlemmarna. Då det gäller en eventuell höjning av serviceavgiften 
presenterar arbetsgruppen en alternativ lösning med ett tak för att inte större förbund ska 
bli allt för drabbade. De föreslår även ett antal åtgärder såsom att: 

 se över stadgar, arbetsordning, rutiner och avtal för att få enhetlighet och 
transparens 

 tillsätta arbetsgrupper för kultur- och värdegrundsarbete samt kommunikationsplan 
och strategi 

 bygga upp en stabil grundbemanning för föreningens förvaltning anpassat efter de 
resurser som finns 

 
Arbetsgruppen har presenterat tre scenarier som sammanfattas här nedan:  

1. Med oförändrad serviceavgift kan NNS ha en aktiv styrelse med årliga träffar för 
erfarenhetsutbyte, månatliga träffar för förbundschefgruppen och nätverk som är 
”självbärande”. Övriga aktiviteter behöver bli färre än i nuläget. Alternativt får 
medlemmarna ta ett större ansvar. Vid behov av stöd, hänvisning till Nationella 
rådet. Påverkansarbete och det strategiska arbetet riskerar att bli lidande och 
kommer att avgöras av medlemmarnas förmåga till koordinering genom egna krafter 
och samförstånd.  
 
Uppstår behov av spetskompetens kan särskilda avtal skapas för varje sådan 
satsning.  
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2. Med höjd serviceavgift kan NNS säkra positionen som nationell samlingspunkt för 
medlemmarna och spela en viktig roll för opinionsbildning och verksamhets-
utveckling. NNS kan även klara de allt fler uppdrag, aktiviteter och service som 
medlemmarna idag efterfrågar samt vara en aktiv och kompletterande part till 
Nationella rådet. Ett annat område som är möjligt att vidareutveckla är att NNS kan 
utgöra en plattform för förbundens forsknings- och utvecklingsarbete. 

 
3. Med sänkt serviceavgift, vilket det finns några som förespråkar, får NNS 

koncentrera resurserna till att samla styrelsen och medlemmarna vid ett fast antal 
tillfällen per år för erfarenhetsutbyte och ett mindre antal strategiska frågor. 
Övriga aktiviteter får hanteras på frivillig väg eller genom särskilda avtal för varje 
satsning. Omfattningen av aktiviteterna kommer ligga hos medlemmarna.  
 

 
Styrelsen beslutar:  

- Att uppdrag till styrelsens representant vid extra insatta medlemsmötet den 7 
oktober, att framföra förslag om höjd serviceavgift scenario 2.  

 
 
Beslutsunderlag:  
Rapport rörande översyn av NNS arbetsordning och organisation, maj 2022 
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§ 11 Rapport från dataskyddsombudet våren 2022 
 
Ärendet:  
Enligt avtal ska dataskyddsombudet (DSO) redovisa dataskyddsarbetet i en rapport 
halvårsvis. Det framgår även av dataskyddsförordningen att DSO ska rapportera till 
organisationens högsta förvaltningsnivå. Rapporten avser att uppfylla dessa krav och 
sammanfattar de iakttagelser som DSO gjort under det första halvåret 2022. Rapporten 
omfattar hela Forshagas kommunkoncern, Värmland läns Vårdförbund samt Klarälvdalens 
Samordningsförbund. I rapporten framgår att dataskyddsarbetet i stort inte är tillräckligt 
prioriterat.   
 
I rapporten framgår att Klarälvdalens Samordningsförbund: 

 upprättat 8 registerförteckningar 

 status på dessa registreringar har inte blivit satt utan kommer att åtgärdas under 
hösten 2022 

 
DSO ger följande förslag på åtgärder vilket gäller Forshaga kommun, bolagen och 
förbunden: 

 Verksamheterna bör fortsätta arbeta med att identifiera ostrukturerade 
personuppgiftsbehandlingar. 

 Forshaga kommun bör ta fram styrdokument för lagring av personuppgifter och 
registerförteckningen samt rutin och information till anställda inför den kommande 
e-tjänsten för rapportering av personuppgiftsbehandlingar. 

 Kontaktpersonerna behöver se över och sätta status på behandlingarna 
 
Från och med januari 2022 har förbundet upprättat avtal med Forshaga kommun om 
dataskyddsombud (DSO). Den 18 februari 2022 utsåg styrelsen Linda Jonsson Hammarö 
kommun till dataskyddsombud med förbundschef som kontaktperson. Vid april månads 
styrelsemöte informerade DSO styrelsen om DSO:s roll och direktionens personuppgifts-
ansvar. 
 
Beträffande de åtgärder som vidtagits sedan februari pågår ett arbete med stöd från DSO. 
Planen är att förbundet ska ha ordning i registerförteckningar och att dessa ska ha statusen 
godkänd vid årets slut.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Styrelsen godkänner rapporten från Dataskyddsombudet för första halvåret 2022.  
- Styrelsen godkänner redovisningen av förbundets dataskyddsarbete.    
- Att uppdra till förbundschefen att vidta åtgärder utifrån rapporten. 

 
Beslutsunderlag:  
Rapport från dataskyddsombudet Dataskyddsarbetet våren 2022, 21 juni 2022 
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§ 12 Förankring av prioriterade områden för gemensam ansökan till ESF 
 
Ärendet:  
I juni lämnade samtliga förbund i Gävleborg, Dalarna och Värmland/Dal besked om att 
stödja arbetet inför en ansökan till Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige (ESF). 
Dialog med företrädare för ESF Norra Mellansverige pågår under hösten i syfte att skapa de 
bästa förutsättningarna för en godkänd ansökan våren 2023, med uppstart av projektet 
hösten 2023. Arbetsgruppens ambition är att projektet ska pågå i tre år. Samtliga styrelser 
uppmanas nu att godkänna bifogad förstudieplan samt att återkomma med information om 
vilka områden (område 1-3 nedan) de är nyfikna att utveckla vidare, och gärna också på 
vilket sätt.   
 
De 4 identifierade områden är: 
 
Utveckla individinriktade insatser 
Kan handla både om behovet av att arbeta på nya sätt och att utveckla befintliga 
insatser. Handlar även om att jämföra effekter mellan olika förbund. 
  
Utveckla strukturell samverkan – skapa engagemang och samplanera möten och/eller 
aktörer 
Utveckla samverkan mellan förbundets alla parter, skapa förtroendefulla relationer, 
delaktighet. Påverka parternas ordinarie arbete med individer. Påverka och stödja 
parternas arbete med individer och varandra. 
  
Utveckla förbundets kompetens 
Utveckla våra interna roller i förbundet som ledare och vår förmåga att stödja våra parter 
i deras gemensamma mål. 
  
Arbeta aktivt med de horisontella principerna; jämställdhet, jämlikhet och icke-
diskriminering 
Framtida utmaningar för att jobba med inkludering. Att inte prata om brukare utan prata 
med i alla delar av förbundet. Har ni behov av kunskap, inspiration, metod? 
 
Det underlag som inhämtas under förstudien kommer att bli underlag i nästa steg för att ta 
fram projektets mål och delmål samt aktiviteter, organisering och budget. Medfinansiering 
för denna programperiod är 40 %. Redan befintliga personalresurser och eventuella 
kontanta medel från eget kapital, från ett eller flera samordningsförbund, kan användas 
som medfinansiering. Alla förbund åtar sig att delta i aktiviteter som rör de horisontella 
principerna (område 4 ovan). 
 
Det är mycket viktigt att de aktiviteter som planeras i ett genomförande av projektet 
verkligen speglar de behov förbundet har. Vid förbundets internkonferens den 20 – 21 
september behandlade styrelsen ovanstående förslag tillsammans med beredningsgrupp 
och projektmedarbetarna i Rebus.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Då framkom att majoriteten av deltagarna prioriterade utveckling av strukturell 
samverkan. Det finns även behov av att arbeta med övriga områden. Beredningsgruppen 
kommer att arbeta vidare med att behandla parternas och förbundets behov utifrån 
ovanstående områden den 21 oktober.  
 
Styrelsen beslutar:  

- Att godkänna förstudieplan Gemensam ansats mellan ESF Norra Mellansverige och 
samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län, augusti 2022 

- Att uppdra till förbundschef att meddela arbetsgruppen, att området utveckla 
strukturell samverkan, är det prioriterade området men att även de övriga 
områdena är intressanta för deltagande i ett genomförandeprojekt.  
 
 

Beslutsunderlag:  
Förstudieplan Gemensam ansats mellan ESF Norra Mellansverige och samordningsförbunden 
i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län, augusti 2022 
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

§ 13 Information från förbundschefen 
 
Uppföljning av rådighets- och samordningsansvar för Rebus 2021 
Den 23 augusti inkom redogörelse från Forshaga kommun rörande uppföljning av 2021 års 
rådighets- och samordningsansvar.  
 
Dokument för roller och ansvar 
Utifrån den workshop som genomfördes den 20 september har förbundet förankrat förslag 
på roller och ansvar. Förbundchefen föreslår att ett dokument ställs samman för att 
beskriva förbundet då det gäller bland annat: sammanhang lokalt, regionalt och nationellt, 
struktur för förbundets arbete samt roller och ansvar. Detta i syfte att ha som underlag vid 
introduktion av nya representanter, projektledare, styrelseledamöter samt även material 
för parterna att ta del av. Ambitionen är att dokumentet ska vara färdigt inför november 
månads styrelsemöte.  
 
Medelstilldelningen 2023 
Försäkringskassan lämnade besked om preliminär tilldelning i juni. Förslaget innebär en 
ökning från 1 272 tkr till 1 290 tkr. Fråga till regionen och kommunerna ställdes i juni. 
Kommunerna har lämnat svar om att de matchar. Svar från regionen har inte inkommit 
ännu men sedan tidigare år finns kunskap om att regionen har en ram för detta.  

 

 

 2022 Förslag 2023 

Statlig 

medelstilldelning 

(FK och AF) 

1 272 000 1 290 000 

Region 

Värmland 

   636 000     645 000 

Kommunerna: 

Forshaga 

Munkfors 

Hagfors 

 

  282 357 

   79 143 

  272 500 

   636 000 

      

    277 350 

      90 300 

    277 350 

     645 000 

Totalt 2 544 000  2 580 000 

 
Tider för 2023 års styrelsemöten 
Förslag på tid för konstituerande möte men även vårens övriga möten är bra att fastställa. 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att uppdra till förbundschefen att, tillsammans med övriga förbundschefer i 
Värmland/Dal ta fram förslag på styrelsemöten för 2023.  
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Klarälvdalens Samordningsförbund 
Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress Gula Villan, Europavägen 1 A, Forshaga 

0552-447 76 

Arkivering 
Ett arbete pågår med att eftersöka förbundets handlingar samt att gallra utifrån 
dokumenthanteringsplanen. Detta för att förbereda inför flytt av arkiverade handlingar till 
Munkfors. Det har visat sig saknas plats för förbundets handlingar i närarkiv och därför har 
en del av materialet förvarats på annat ställe. De handlingar som gallrats har varit innehåll 
i pärmar och rört bland annat ekonomi och administration. Dessa handlingar har inte 
diarieförts. En del av handlingarna kommer att scannas in och läggas under gemensam 
mapp och en del kommer att läggas i samlingsmapp för arkivering.   
 
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 

§ 14 Beredningsgrupp 
Minnesanteckningar har sänts ut. Beredningsgruppen behandlade bland annat mål för 
individinsatsen Rebus samt hur implementering kan ske i ordinarie verksamhet.  
 
Beredningsgruppen bestämde att förbereda sig inför internkonferensen genom att läsa 
igenom verksamhetsplan för 2022.  
 
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 

§ 15 Lägesrapport parterna 
 
Styrelsen beslutar:  

- Att bordlägga ärendet till nästa möte.  
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§ 16 Övriga frågor 
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