
 Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

  2022-03-23 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plats och tid Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta 2022-03-23 kl 09:00-

12:00 

 
Beslutande Lena Eldståhl, Fagersta kommun 

Helena Norrby, Region Västmanland 

Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen 

Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun 

Anders Johannesson, Hallstahammars kommun 

Inge Larsson, Surahammars kommun 

Maria Borg, Försäkringskassan 

Marianne Ångström, Norbergs kommun 

Kristina Hellman, Fagersta kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare  

 

 

Övriga deltagande 

 

 

 

Hans-Eric Johansson, Region Västmanland 

 

Ann Rilegård, Förbundschef NVS 

Hanna Stålarv, verksamhetsledare Samordningsteam Hallstahammar 

(kl.9 till 10) 

Cecilia Kvist, KPMG, (kl.10.00-10.30) 

Helmut Hoffman, revisor för kommunerna (kl.10.00-10.30) 

Jennie Fernros, Freveko (kl.10.00-10.30) 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare ............................................................................... (§§ 11-20) 

Mikael Thesslund 

  

 Ordförande 

 

 

 

............................................................................... 

Lena Eldståhl 

  

 Justerande ............................................................................... 

Anders Johannesson 
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ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

 

Datum för  

anslags uppsättande 

 

 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet 

Stöd och styrning i Fagersta kommun 

Underskrift ....................................................................…….. 
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NVSam § 11 
 

Val av protokolljusterare  
 

Ordförande Lena Eldståhl hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat.  

Anders Johannesson föreslås till protokolljusterare.  

 

 

Beslut 

 

- Anders Johannesson utses att justera protokollet. 

____ 
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NVSam § 12 
 

Dagordning 
 

Revisorernas rapport om årsredovisning 2021 flyttas till punkt 5 

och Årsredovisning 2021 till punkt 6. 

 

Beslut 

 

- Föreslagen dagordning fastställs. 

_____ 
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NVSam § 13 

 

Föregående protokoll 
Handling: 
- Styrelseprotokoll 2022-02-16 

 

Protokoll 2022-02-16 finns publicerat på förbundets hemsida. 

Protokoll signeras numer digitalt. 

 

Beslut 

 

- Att protokoll 2022-02-16 godkänns och läggs till handlingarna. 

_______ 
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NVSam § 14 

 

Samordningsteamens årsrapport 2021 
Handling: 
- Årsrapport 2021 Samordningsteamen i Norra Västmanland 

 
Hanna Stålarv, verksamhetsledare Samordningsteam 

Hallstahammar, medverkar och redovisar som representant för alla 

samordningsteam. 

Att samordningsteamen lämnar en gemensam rapport är något 

som föredras av styrelsen och flera ledamöter uttrycker positiv 

respons på rapporten i sig.  

Hanna informerar att förmågorna hos samordningsteamens 

målgrupp har förflyttats; att man ser en förskjutning där 

individerna är i behov av större rehabiliteringsinsatser och står 

längre från egen försörjning än tidigare när de kommer till teamen. 

Personer som tidigare bedömdes stå för långt ifrån insatserna som 

kan erbjudas anvisas nu till Samordningsteamen. Det innebär att 

genomströmningstiden förlängs. Frågeställning om teamen har de 

verktyg som behövs för att hantera denna förflyttning lyfts. 

Behovet av kurator/ psykiatrikompetens från Region Västmanland, 

och de positiva effekterna Surahammar och Hallstahammars 

Samordningsteam har av dem, lyfts. Hanna poängterar de goda 

resultaten trots nämnda problematik och att en del i det är att man 

idag jobbar alltmer individbaserat.  

Oskar informerar att Arbetsförmedlingen är inne i upphandlingen 

av tjänsten ”steg till arbete”, som kommer ersätta nuvarande 

”introduktion till arbete”, som kommer vara behjälplig för ett 

större antal personer i behov av insatser. Oskar berättar att ca 

11 000 personer i Västmanland är i behov av insatser och att 

ytterligare ca 4 000 är inne i insatsen ”rusta och matcha”. 

Diskussion kring hur individer anvisas till samordningsförbunden 

via kommunerna och sedan vidare till teamen. Det bestäms att 

styrelsen behöver titta på Arbetsförmedlingens kommande 

förändringar och vad de innebär. Utgångspunkten är behovet av 

framförhållning och fungerande strukturer i samarbetet med 

Arbetsförmedlingen. Hanna uttrycker att en väg in till teamen 

direkt via arbetsförmedlare är av godo.  

Ann informerar, utifrån nämnda positiva effekter med kuratorer, 

att man jobbar för att stärka psykiatrikompetensen till 
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Samordningsteamen. Hanna poängterar att just ett utökat stöd av 

kuratorer är det enskilt viktigaste att lösa framöver. 

Vidare informerar Hanna att samarbetet mellan de fyra 

Samordningsteamen stärkts under året, vilket är utvecklande för 

verksamheterna. Verksamhetsledarna blir kollegor vilket genererar 

ett bättre stöd både sinsemellan och till personerna i insatser. En 

positiv effekt av Covid 19-pandemin är att den paradoxalt nog 

möjliggjort fler möten och uppföljningar.  

Av de saker Samordningsteamen kommer jobba med framåt lyfts 

under mötet att Surahammar kommer jobba med social interaktion 

för att ge individerna en ökad social kompetens. Här lyfts förslaget 

om fler gemensamma aktiviteter mellan Samordningsteamen i 

detta syfte. Samordningsteam Hallstahammar har under de senaste 

åren haft fler kvinnor än män i insatser och kommer därför ha ett 

tydligare jämställdhetsperspektiv framöver.  

Avslutningsvis behandlas en frågeställning kring nuvarande 

budgetmodell där Hanna uttrycker att det är bra att styrelsen pekar 

ut inriktning och mål för Samordningsteamen, men att 

styrgrupperna och insatspersonalen sedan anpassar 

verksamheterna utifrån lokala behov. 

 

    Beslut 

 

Att godkänna samordningsteamens årsrapport. 
______ 

 

 

                                            Kopia till förbundets medlemmar 
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NVSam § 15 

 

Revisorernas rapport om årsredovisning 2021 
Handlingar: 
- i. Revisionsrapport KPMG 2021 

- ii. Revisionsrapport Freveko 2021 

 

Revisorer Cecilia Kvist (KPMG), Helmut Hoffman (för 

kommunerna) och Jennie Fernros (Freveko) medverkar och 

presenterar sin revisionsrapport. Revisorerna informerar att största 

avvikelsen gentemot budget under året är att kostnaderna för 

individinsatser där utfallet är 225 tkr plus. 

I revisionsberättelse föranleder tre försenade inbetalningar till 

Skatteverket en anmärkning. Det framförs också att stickprov på 

fakturor givit att det finns brister i registrering av fakturor hos 

leverantör. Diskussion kring leverantören NVE. Ann Rilegård 

berättar att hon under året haft ekonomichef Stefan Grankvist som 

kontaktperson på NVE, vilket fungerat bra och underlättat 

kommunikationen. Stefan kommer bjudas in till kommande 

styrelsemöte för diskussion om revisionsrapporten. Även ett möte 

med ordförande Lena Eldståhl, Ann och revisorer är inplanerat. 

Den pågående processen mot ett länsförbund gör att frågan ställs 

om det är värt att byta leverantör i dagsläget även om styrelsen 

skulle komma fram till den slutsatsen.  

Slutligen uttrycker revisorer att årsredovisningen är tydlig med 

kopplingar till verksamhetsplanen och att förbundet har en god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna uppfattar att de insatser som 

förbundet stödjer fungerar bra och att man jobbar 

lösningsfokuserat. 

 

Beslut 

 

Att godkänna informationen. 

_______ 
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                                     NVSam § 16 

 

Årsredovisning år 2021 för Norra Västmanlands 

Samordningsförbund 
Handlingar: 
- i. Årsredovisning 2021 Norra Västmanlands Samordningsförbund 

- ii. Bilaga 1 Sammanställning av förbundets strukturpåverkans insatser 

- iii. Bilaga 2 Indikatorer Finsam 

 
Förbundschef Ann Rilegård föredrar årsredovisningen. I 

årsredovisningen poängteras att Covid-19 inneburit att teamen i 

mångt och mycket fått styra om och digitalisera sina verksamheter. 

Det har i sin tur medfört att en del kostnader uteblivit, men att 

resultaten från individinsatserna är fortsatt goda. 

Verksamhetsplanen har i det stora hela följts.  

Endast 17% av verksamhetens kostnader har lagts på 

administration. Huvudfokus har varit de fyra samordningsteamen. 

Här kan man se att fler kvinnor än män anvisas och att 

utrikesfödda är underrepresenterade. En diskussion förs kring 

tolkar, finansiering av dessa och behovet av att utveckla det arbetet 

inom teamen framöver. Åldersmässigt ser man fler yngre 

deltagare. Män remitteras tidigare, dvs kvinnor har en längre tid av 

offentlig försörjning innan samordnad insats. Noterbart är också att 

fler kommer till samordnad insats utan att ha haft någon offentlig 

försörjning alls. Vanligaste försörjningskällan är försörjningsstöd, 

framförallt hos deltagande män. Kvinnor är i högre utsträckning 

sjukskrivna. Utfall under året är att 59 deltagare, av ca 130, avslutat 

sin insats. Av dessa har två tredjedelar gått vidare; till arbete, 

studier, som aktivt arbetssökande, samt annan aktiv rehabilitering; 

dvs kommit närmare egen försörjning. En tredjedel har ej varit 

mottagliga för insats, exempelvis pga sjukdom, alternativt flyttat. 

Indikatorer Finsam visar att 97 % av de deltagare som närmar sig 

avslut i insatsen anger att det finns en planering för hur de ska gå 

vidare och att detta sker inom rimlig tid. Oskar Söderberg, Af, 

lyfter behovet av en hållbar kedja så deltagarna inte faller mellan 

stolarna. Deltagarna är enligt Finsam överlag nöjda med stödet de 

får; man upplever att man är mer redo för arbete, studier etc efter 

insats.  

Förbundets arbete med strukturpåverkande insatser har bl a 

fokuserat på våld i nära relation, förstudien om Fontänhus, 
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Insatskatalogen, ”date med en verksamhet”, lösningsfokus, samt 

certifieringsutbildningar i programmet GrönKvist.  

 

Årets resultat uppgår till -35 tkr, vilket är +321 jämfört med budget.                        

Det egna kapitalet uppgår till 1 312tkr, vilket är 19% av 

budgeterade intäkter. Det egna kapitalet ska ej överstiga 20% av 

årets medlemsbidrag.  

 

Beslut 

- Att godkänna årsredovisning år 2021 för Norra Västmanlands 

Samordningsförbund. 

_____     

Kopia till förbundets medlemmar 
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NVSam § 17 

 

Reviderad budget 
Handling utsänd innan mötet:  

-  Förslag till reviderad budget 2022 

 

Ann presenterar förslag till reviderad budget. En 

överenskommelse med samordningsförbundet Västra Mälardalen 

har gjorts, där Ann kommer fortbilda personal i lösningsfokus 

vilket genererar en extra inkomst på 200 tkr. I nytt budgetförslag 

sänks uttaget av eget kapital till 474 tkr vilket ger möjligheten att ta 

ut ytterligare 314 tkr av eget kapital 2023. 

 

 

Beslut 

 

Att anta föreslagen revidering av budget 2022. 

_______ 

 

                                            Kopia till Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning 
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NVSam § 18 

 

Information 
 

a. Insatskatalogen- Informationssatsning pågår nu i vår då fyra 

informationstillfällen kommer anordnas. 

b. Utbildningar ”BIP” och ”Vägen till arbetsgivarna” möjliggörs 

via Samordningsförbundet Centrala Östergötland är 

projektägare. BIP är ett danskt forskningsprojekt som tittar på 

vad som leder till progression mot arbete. Utbildning kommer 

under hösten och intresset är stort från kommunerna. Vägen till 

arbetsgivarna är en webbutbildning som blir tillgänglig i slutet 

på året. 

c. Ekonomi – Ingen Budgetuppföljning per sista februari. NVE 

bekräftar att alla skatter är betalda.  

d. Abonnemang DocuSign – System för digitala underskrifter 

införskaffat gemensamt med de andra Samordningsförbunden i 

länet. 

e. En ny webbaserad styrelseutbildning för ledamöter i 

Samordningsförbund finns tillgänglig via finsam.se och 

styrelsens ledamöter rekommenderas att genomföra den. 

f. Styrelsemöten på distans – Enligt ny lagstiftning från 16 mars 

får samordningsförbund ha styrelsemöten digitalt. Styrelsen 

kommer överens om att inte ha s k hybridmöten, (dvs där en 

del ledamöter medverkar på distans och en del närvarar fysiskt) 

eftersom det är svårt med tekniken och interaktionen mellan 

mötesdeltagarna. Kommande styrelsemöten kommer vara 

antingen helt fysiska eller helt digitala. 

 

Beslut 

 

Att godkänna informationen. 

Att kommande styrelsemöten kan ske fysiskt eller helt digitalt. 

_______ 
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NVSam § 19 

 

Diskussion  

 
Diskussion kring tänkbara konsekvenser av nuläget i omvärlden 

och främst då det pågående kriget i Ukraina. Hur det kommer 

beröra samordningsförbunden och om det går att förbereda sig? 

Oskar informerar att det finns en fördröjningseffekt i följderna som 

gör att det dröjer innan Arbetsförmedlingen ser effekterna av det 

här. Förberedelser kan göras kring kommande språkproblematik.  

Ekonomiska konsekvenser av kriget i Ukraina kan innebära att fler 

personer och fler grupper kommer vara i behov av samordnad 

rehabilitering framöver. 

_______ 
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NVSam § 20 

 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor.  

_______ 
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