
 Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

  2022-05-17 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

  

 

 

 

Plats och tid Försäkringskassans lokaler på Valsverksvägen i Västerås 

2022-05-17 kl 08:45 - 12:00 

 
Beslutande Lena Eldståhl, Fagersta kommun 

Helena Norrby, Region Västmanland 

Britt-Marie Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

Anders Johannesson, Hallstahammars kommun 

Inge Larsson, Surahammars kommun (9.00-11.00) 

Maria Borg, Försäkringskassan 

Karin Hurtig, Norbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare  

 

 

Övriga  

 

 

 

-- 

 

Ann Rilegård, Förbundschef  

 

 

 

 

 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare ............................................................................... (§§ 21-30) 

Ann Rilegård 

 

 

 

 

 Ordförande 

 

 

 

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

Lena Eldståhl 

 

  

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

Helena Norrby 
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ANSLAG/BEVIS 
 

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

 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

 

Datum för  

anslags uppsättande 

 

 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet 

Stöd och styrning i Fagersta kommun 

Underskrift ....................................................................…….. 
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NVSam § 21 
 

Val av protokolljusterare  
 

Ordförande Lena Eldståhl hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat.  

Helena Norrby föreslås till protokolljusterare.  

 

 

Beslut 

 

- Helena Norrby utses att justera protokollet. 

____ 
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NVSam § 22 
 

Dagordning 
 

 

Beslut 

 

- Föreslagen dagordning fastställs. 

_____ 
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NVSam § 23 

 

Föregående protokoll 
Handling: 

- Styrelseprotokoll 2022-03-23 

 

Föregående protokoll finns också publicerat på förbundets 

hemsida.  

 

Beslut 

 

- Att protokoll 2022-03-23 godkänns och läggs till handlingarna. 

_______ 

DocuSign Envelope ID: FB6FA7A8-E8AB-4436-8284-F989761E7305



6 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-05-17 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 

 

 

NVSam § 24 

 

Ekonomi 
 

Handling: 

- Budgetuppföljning NVSam jan-april 2022 samt prognos  

 

Budgetuppföljning per sista april visar inga större avvikelser från 

budget.  

NVE bekräftar 2022-05-06 att samtliga skatter och avgifter är 

betalda i tid.  

 

Förbundschefen och vice ordförande har haft ett möte med NVE 

och förbundets revisorer med anledning av de synpunkter på 

bokföring och bokslutsarbete som framkommit i revisionen 2021.  

NVE och Samordningsförbundet kommer fortsätta arbetet med att 

utveckla rutiner kring förbundets bokföring och bokslut.   

 

    Beslut 

 

Att godkänna informationen. 
______ 
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NVSam § 25 

 

Medelstilldelning 2023 
 

I förbundets budgetplan 2023-2024 minskar samverkansmedlen till 

de 4 Samordningsteamen med totalt drygt 400 tkr om 

medelstilldelningen förblir oförändrad från 2023, dvs 7 046 tkr.  

Dessutom kommer det nya pensionsavtalet att öka 

personalkostnaderna för den insatspersonal som arbetar i 

samverkansinsatserna.  

 

Vid det lokala medlemssamrådet i april diskuterades frågan och 

ägarrepresentanterna förordade en höjd medlemsinsats.  

 

 

Beslut 

 

- Att föreslå förbundets medlemmar att öka medlemsinsatsen för 

2023 till totalt 7 525 tkr.  

_______ 
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                                     NVSam § 26 

 

Rapport från FINSAM-konferensen 2022 

 
Karin Hurtig, Helena Norrby och Ann Rilegård deltog vid årets 

(digitala) Finsam-konferens den 6 april.  

 

- Cecilia Melder, lektor vid Enskilda högskolan Stockholm, forskar 

om betydelsen av att känna en mening med livet och om upplevd 

hälsa. Existentiell hälsa kopplas ofta samman med religion men det 

behöver det inte vara. Meningen med livet är högst individuellt 

och kan t ex vara att engagera sig i samhällsfrågor som politik eller 

miljön. Det handlar om att känna sig delaktig i något, ett större 

sammanhang, som ger mig inre frid.  

Melder menar att vi måste våga fråga om meningen med livet, för 

att det är själva grunden för att må bra.  

– Jag har kommit i kontakt med självmordsbenägna ungdomar 

som aldrig hade fått en fråga om vad de ser som meningen med 

livet. Den här formen av ”aktiv livshjälp” gör skillnad. Det handlar 

om att främja en hållbar hälsa livet ut och att förebygga ohälsa. 

 

- Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, talade 

på temat Hur kan det bli fel när alla gör rätt?  

Bristande samordning över organisatoriska gränser kan vara en 

förklaring till varför individer hamnar mellan stolarna.  

Genom att dela upp arbetet och sätta gränser mellan ansvar och 

befogenheter organiserar vi olika verksamheter. Det är perfekt när 

vi ska producera något som följer ett exakt mönster, men inte för 

att ta hand om människor. Då behöver vi istället foga samman 

personer för att stödja.  

Samordningsförbunden arbetar för att upptäcka och minimera 

organisatoriska mellanrum och att temporärt utveckla 

samordningen mellan aktörerna. Det finns dock en risk att 

samordningsförbundens insatser blir permanentade och att de blir 

en ny organisering där organisatoriska mellanrum kan uppstå.  

o Utgå från individen eller brukarens perspektiv. För att 

hjälpa de som vi finns till för, måste vi förstå deras syn 

på tillvaron.  
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o Låt alla de som kan påverka en situation (intressenter) få 

vara en del av lösningen. Ska vi arbeta med unga 

hemmasittare ska de få vara med och ta fram lösningen.  

o Bygg nätverk över gränserna, se till så att alla som kan 

ha nytta av varandra får lära känna varandra. 

o Öka systemkunskaperna mellan olika aktörer.  

o Arbeta med visionen. Vad är det för löfte systemet vill 

infria till vem eller vilka? 

 

- Alexandru Panican, forskare vid Lunds Universitet.  

Hur kan det komma sig att det finns många arbetslösa samtidigt 

som det finns jobb? Varje år finns det omkring 100 000 arbetslösa 

ungdomar. Det förklaras ofta med att de saknar den kompetens 

som krävs. Det är en matchningsproblematik, att ha människor 

med efterfrågad kompetens. 

– Vi har alldeles för få ungdomar som väljer yrkesutbildningar. De 

som går lärlingsutbildning får nästan alltid jobb. Men det är bara 

drygt 29 procent som väljer yrkesförberedande utbildning.  

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är uppdelad mellan statliga 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheter i kommunerna. 

Syftet med arbetsmarknadspolitiken är att individer ska etablera 

sig på den reguljära arbetsmarknaden och inte behöva försörja sig 

på bidrag eller fastna i olika bidragssystem. Ändå blir det allt för 

sällan så. Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är 

otydlig. De problem som ”det ena systemet skapar, får ett annat 

system åtgärda” och det handlar ofta om att flytta kostnader 

mellan aktörer.  

Det finns en utbredd övertro på att aktivering/praktik ska lösa allt, 

utan att ta reda på vad som ligger bakom problemen med att 

etablera sig på arbetsmarknaden. På det här sättet riskerar 

människor att bli utnyttjade och fastna i ett bidragsberoende.  

– Det krävs strukturella förändringar annars kommer vi att 

fortsätta i samma hjulspår. 

 

- Beatrice Hopstadius, enhetschef på Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen har sedan 2008 utrett skador och dödsfall i våld i 

nära relationer. Nyligen presenterades rapporten om brott som är 

begångna mellan 2015–2020. Även om mycket har förbättrats, finns 

fortfarande stora brister. Vi pratar mycket om tidig upptäckt. Ändå 

har de i många av de här fallen funnits en oro, som följdes av en 

passivitet. Man väntar och hoppas att kanske det ska ordna sig. 

Bland 83 brottsoffer identifierades ett 30-tal brister i samhällets 

insatser och vi ser att det brister i hela kedjan. Majoriteten av de 
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vuxna som dödats eller utsatts för försök till dödligt våld är 

kvinnor. Två tredjedelar av brottsoffren har tidigare varit utsatta för 

våld av gärningspersonen. Många i brottsoffrens sociala nätverk 

har känt till problemen.  

- Det är en jätteviktig kunskap att fundera på. Hur kan vi involvera 

det sociala nätverket för att stärka stödet både kring 

gärningspersoner och våldsutsatta? Bostadsfrågan är också viktig 

för utsatta som behöver fly hemmet. Socialstyrelsens utredningar 

visar att många av brottsoffren och gärningspersonerna hade haft 

omfattande kontakter med olika samhällsaktörer, ofta kort tid före 

de aktuella brotten. Hopstadius menar att det oftast inte är brist på 

reglering eller stödmaterial som ligger bakom att inte fler 

våldsutsatta får stöd i tid. Det behövs krafttag och ett långsiktigt 

arbete för att implementera den kunskap och stöd som finns. 

Ledningen har en stor betydelse för att driva förändringsarbetet 

långsiktigt. 

- Anne Sandberg Holm, chefskonsulent från Vaekshusets 

forskningscenter. Den danska BIP-studien ((Beskæftigelses Indikator 

Projektet) från 2016 gav kunskaper om vad som har betydelse i 

stödet för att hjälpa människor med komplex problematik att få 

arbete. Här beskrivs vikten av att göra samordnade och parallella 

insatser för att individen ska komma till arbete. Handläggarens tro 

på individens förmåga har en stor betydelse.  

När Vaeksthusets forskningscenter bjöds in till årets 

Finsamkonferens låg fokus på hur kunskaperna från BIP-studien 

kan omvandlas till professionell yrkeskunskap. – En viktig fråga är 

hur vi kan få alla handläggare att bli lika effektiva som de mest 

effektiva handläggarna vilka får flest deltagare till jobb. För bakom 

den professionella handläggaren behöver det finnas en organisation 

som skapar förutsättningar för och främjar den professionella 

yrkeskunskapen. 

Organisationen behöver vila på ett etiskt fundament av tro på 

människan. Det handlar bland annat om att ha ett mer aktivt språk 

där vi talar om ”kandidater” istället för det mer passiva ”klienter”. 

Verktyg för professionell sysselsättningskunskap: Gemensamt 

språk och begrepp, lokal kunskap om arbetsmarknaden samt 

tekniker för att samtala, lyssna och reflektera tillsammans.  

Beslut.  

- Att godkänna rapporten 

_______ 
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                                     NVSam § 26 

  

 Uppföljning projekt Stoppa Våldet 

 
Samtliga Samordningsteam i norra länet har nu kommit igång med 

att strukturerat och återkommande ställa frågor om våld till alla 

deltagare, och det tas emot positivt av deltagarna. 

Samordningsteamen har etablerat och utvecklat kontakterna med 

de verksamheter som kan ge stöd, behandling och skydd. De har 

tagit fram lokal information (broschyrer) om tillgängliga 

stödinsatser, och informationen lämnas alltid till deltagare i 

samband med att frågor om våld ställs.  

I det nationella projektet Stoppa Våldet är i dagsläget 30 

Samordningsförbund i landet engagerade och regeringsuppdraget 

har förlängts även under 2022.  

Det finns önskemål från insatspersonalen att få stöd till 

kompetensutveckling/handledning omkring bemötande av 

våldsutövare. Samtal pågår med Föreningen Män om någon form 

av insats.  

Beslut 

- Att godkänna informationen 
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 NVSam § 27 

  

 Lägesrapport – länsprocess Samordningsförbund 
 

Processtödet, Charlotte Axelsson, har haft kontakt med samtliga 

förbundsmedlemmar i Samordningsförbunden i Västmanland. En 

redovisning av deras analys kommer ges vid det extra 

länsgemensamma medlemssamrådet de 13 juni. I september, 

troligen den 21:e, är det ett beslutsmöte planerat för 

förbundsmedlemmarna.  

Beslut:  

- Att godkänna informationen 

_______ 
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 NVSam § 28 

  

 Valberedning till förbundsstyrelsen 2023  

 
 Enligt tidigare styrelsebeslut kommer en valberedning för 

förbundsstyrelsen att tillsättas efter höstens val. En ny 

förbundsstyrelse ska utses av förbundets medlemmar. Förbundets 

valberedning kommer ta fram förslag till ny ordförande och vice 

ordförande för förbundet från och med januari 2023.  

Förslaget sedan tidigare är att det är ledamöterna för Af och Fk som 

i första hand ska utses till valberedning. Anders Johannesson 

meddelar att han gärna medverkar i valberedningen.  

Förbundet behöver också inför höstens val av nya 

styrelseledamöter kontakta Regionens och kommunernas 

valberedningar samt Af:s och Fk:s ledning med information om 

förbundsstyrelsens arbetsformer.  

Beslut: 

- Att förbundschefen får i uppdrag att kontakta ledningen för Af 

och Fk samt Regionens och kommunernas valberedningar med 

info om förbundsstyrelsens arbetsformer. 

- Att i övrigt godkänna informationen 

______ 
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 NVSam § 29 

  

NNS årsmöte (Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund) 3 juni 

 
 Den 3 juni håller NNS årsmöte. Elisabet Pettersson kommer 

representera förbundet. Handlingar inför årsmötet skickas ut till 

hela styrelsen så snart de är klara. Eventuella synpunkter och 

medskick lämnas direkt till Elisabet.  

Beslut: 

- Att godkänna informationen 

_____ 
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 NVSam § 30  

  

 Övriga frågor  
 

 Inga övriga frågor. Ordförande önskar alla en trevlig sommar.  
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