
 Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

  2022-08-24 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

  

 

 

 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2022-08-24 kl 10.00 – 12.00 

 
Beslutande Helena Norrby, Region Västmanland, ordförande 

Anders Johannesson, Hallstahammars kommun 

Inge Larsson, Surahammars kommun (kl 10.00-11.30) 

Lena Kruse, Försäkringskassan (kl 10.00-10.40 och 11.30-12.00) 

Karin Hurtig, Norbergs kommun 

Kristina Hellman, Fagersta kommun 

Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen 

Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun 

 

 

 

 

 

 

Ersättare  

 

 

Övriga  

 

 

 

-- 

 

Ann Rilegård, Förbundschef  

 

 

 

 

 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare ............................................................................... (§§ 31-40) 

Ann Rilegård 

 

 

 

 

 Ordförande 

 

 

 

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

Helena Norrby 

 

  

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

Anders Johannesson 
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ANSLAG/BEVIS 
 

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

 

Sammanträdesdatum 2022-08-24 

 

Datum för  

anslags uppsättande 

 

 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet 

Stöd och styrning i Fagersta kommun 

Underskrift ....................................................................…….. 
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NVSam § 31 
 

Val av protokolljusterare  
 

Helena Norrby hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Anders Johannesson föreslås till protokolljusterare.  

 

 

Beslut 

 

- Anders Johannesson utses att justera protokollet. 

____ 
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NVSam § 32 
 

Dagordning 
 

Förslag att lägga till två punkter under ”Övriga frågor”:  

- Digitala lönespecifikationer  

- Extra medlemsmöte Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) 

 

Beslut 

 

- Dagordningen fastställs med föreslagna tillägg. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 7E9B956D-E579-4181-8754-BDC2553A60BA



5 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-05-17 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 

 

 

NVSam § 33 

 

Föregående protokoll 
Handling: 

- Styrelseprotokoll 2022-05-17 

 

Föregående protokoll finns också publicerat på förbundets 

hemsida.  

 

Förbundschefen rapporterar att uppdraget i § 28, avseende kontakt 

med förbundets medlemmar inför höstens val av ny 

förbundsstyrelse, är genomfört.  

 

Beslut 

 

- Att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

_______ 
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NVSam § 34 

 

Medlemmarnas godkännande av årsredovisning 2021 
 

Följande förbundsmedlemmar har godkänt årsredovisning 2021 

och beviljat styrelsen ansvarsfrihet: 

- Region Västmanland 

- Fagersta kommun 

- Hallstahammars kommun 

- Arbetsförmedlingen 

 

    Beslut 

 

Att godkänna informationen. 
______ 
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NVSam § 35 

 

Ekonomi och medelstilldelning 2023 
 

Handling: 

- Budgetuppföljning jan-juli 2022 

 

- Budgetuppföljning jan-juli visar inga större avvikelser avseende 

kostnader för styrelse och gemensam administration. Medel 

från huvudmännen har inkommit för tre kvartal. 

Samordningsteamen har inkommit med rekvisitioner för jan-

april, undantaget Sala som lämnat rekvisition även för maj-juni.  

Detta gör att den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott 

jämfört med budget per sista juli. En helårsprognos kommer tas 

fram efter sista augusti till förbundets delårsrapport. Denna 

presenteras vid nästkommande styrelsemöte.  

- NVE bekräftar 2022-08-10 att samtliga skatter och avgifter är 

betalda i tid. 

- Enligt tidigare styrelsebeslut har förbundet föreslagit 

förbundsmedlemmarna att medelstilldelning 2023 ska vara 

7 525 tkr (2022: 7 054 tkr). Samordningsförbunden i landet ska 

senast sista augusti meddela staten (via Försäkringskassan) 

vilket belopp som kommuner och Region är beredda att 

matcha.  

En tjänsteskrivelse skickades i maj till medlemskommunerna 

och Region Västmanland. Samtliga kommuner, utom 

Skinnskatteberg, har svarat att de tillstyrker föreslaget belopp. 

Skinnskattebergs kommun kommer behandla frågan senare i 

höst och Regionen har svarat preliminärt OK, men att formellt 

beslut tas den 6/9.  

Styrelsen enas om att förbundet ska äska om föreslaget belopp 

hos staten, trots att alla förbundsmedlemmar ännu inte har 

lämnat definitivt besked.  

 

Beslut 

 

- Att godkänna informationen i budgetuppföljningen.   

- Att meddela Försäkringskassan att förbundet äskar om en total 

medelstilldelning för 2023 med 7 525 tkr.  

_______ 
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                                     NVSam § 36 

 

Ordförandebeslut 
 

Handling:  

- Ordförandebeslut om medfinansiering av föreläsning om psykisk 

under Tillsammansveckan 

 

Tillsammanveckan är en uppmärksamhetsvecka kring psykisk 

hälsa. Syftet är större kunskap, acceptans och förståelse för 

psykiska hälsa/ohälsa samt att minska stigma och att förebygga 

ohälsa. Arrangörer är bl a brukarorganisationer i Västmanland och 

Studieförbundet Vuxenskolan. Under Tillsammansveckan (10-14 

oktober) genomförs en lång rad föreläsningar och andra aktiviteter 

i Västmanland. Målgruppen är såväl allmänheten som 

professionella inom bl a vård och omsorg.  

För att Tillsammansveckan ska kunna genomföras krävs extern 

finansiering. Norra Västmanlands Samordningsförbund har under 

flera år bidragit finansiellt, eftersom aktiviteterna ligger väl i linje 

med förbundets inriktning och verksamhetsplan.  

 

Därför föreslog förbundschefen att förbundet ska bidra med 15 000 

kr och ordförandebeslut är fattat 2022-06-09.  

  

Beslut.  

- Att godkänna informationen 

_______ 
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                                     NVSam § 36 

  

Förslag till finansiering av kompetensutvecklingsinsats 

för insatspersonal i Samordningsteamen norra länet 

 
Handling:  

- Förslag till finansiering av utbildning – upptäcka och bemöta våld i nära 

relationer  

Våld i nära relationer är angeläget att motarbeta för alla 

Samordningsförbundets parter. Samordningsteamen i norra 

Västmanland har sedan flera år arbetat för att etablera arbetssätt för 

tidigare upptäckt av våld genom att systematiskt och 

återkommande fråga alla deltagare om erfarenheter av våld – 

tidigare eller pågående. Syftet är förstås att kunna förmedla 

relevant stöd, behandling och skydd, och i ett tidigare skede. Ett 

annat syfte är att öka kunskapen och medvetenheten om vad våld 

är och hur våld påverkar hälsa och mående, och därmed bidra till 

att förebygga att våld uppstår.  

 

Under senare tid har det kommit önskemål från flera av 

Samordningsteamen om kompetensutveckling omkring att bemöta 

såväl våldsutsatta som våldsutövare.  

Föreningen MÄN har stor kunskap om jämställdhetsfrämjande 

arbete och erbjuder utbildningar som svarar mot det önskemål om 

kompetensutveckling som kommit från insatspersonalen i 

Samordningsteamen. Utbildningskostnad: Utbildning 25 tkr, resor 

och logi för 2 utbildare ca 6 tkr, konferenskostnad (lokal och 

förtäring) ca 15 tkr.  

 

Styrgrupperna för Samordningsteamen i norra länet tillstyrker att 

Samordningsförbundet arrangerar och erbjuder ovanstående 

utbildning för insatspersonalem.  

 

Beslut: 

- Att finansiera en kompetensutvecklingsinsats med max 50 000 

kr om att ”upptäcka och bemöta våld i nära relationer” för 

insatspersonalen i Samordningsteamen.  

   ____________ 
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 NVSam § 27 

  

 Lägesrapport – länsprocess Samordningsförbund 
 

Vid länsgemensamt medlemssamråd den 13 juni redovisade 

Charlotte Axelsson, externt processtöd, resultat och slutsatser från 

de dialoger som förts med de tre samordningsförbunden i 

Västmanlands medlemmar under våren.  

Några av slutsatserna:  

- Det finns ett starkt stöd för att bilda ett 

länssamordningsförbund från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Västmanland och flertalet av 

medlemskommunerna.  

- Vid bildandet av ett länssamordningsförbund är 

förbundsmedlemmarnas delaktighet, inflytande samt respekt 

för lokala perspektiv och behov väsentliga. Medborgare i behov 

av samordnat arbetslivsinriktat stöd ska kunna få stödet lokalt.  

Vid medlemssamrådet föreslogs att en avsiktsförklaring skulle tas 

fram snarast där skälen för bildandet samt viktiga utgångspunkter 

och tidplan framgår. Den 1 augusti skickades en avsiktsförklaring 

ut till samtliga förbundsmedlemmar i länet. De 

förbundsmedlemmar som skriver under avsiktsförklaringen ställer 

sig bakom inriktning och förutsättningar som beskrivs i 

dokumentet, och att de avser att aktivt stödja det fortsatta arbetet 

samt ta ansvar för att bildandet av länssamordningsförbund 

förankras i den egna organisationen. Hittills har Af, Fk, Region 

Västmanland, Fagersta kommun, Köpings kommun och Västerås 

stad skrivit under. Avsiktsförklaringen behöver vara signerad allra 

senast den 20 september. 

 

Den 21 september träffas länspresidiet för fortsatt planering, och 

ägarrepresentanter bjuds också in. Under hösten kommer 

länspresidiet, med stöd av bl a externa processtödet, arbeta vidare 

med bl a  

- Förslag till en ny förbundsordning 
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- Om det ska bildas ett helt nytt förbund eller om ett av befintliga 

förbunden ska utökas samt hur det kan gå till 

- Förslag till hur hantera eget kapital i nuvarande förbund 

- Förslag till bemanning och hur hantera nuvarande personal 

En ny förbundsordning beslutas av förbundsmedlemmarna under 

våren 2023, helst före 31/3, och en interimsstyrelse för 

länssamordningsförbundet tillsätts i mitten av 2023. Det nya 

förbundet planeras vara på plats från och med 1 januari 2024.  

Anders Johannesson påpekar vikten av att skapa en trygg process 

där frågor som organisering av samverkan, framtida åtaganden och 

ekonomiska frågor är mycket viktiga.  

Beslut:  

- Att godkänna informationen 

- Att på varje kommande styrelsemöte avhandla ”lägesrapport 

länsprocess Samordningsförbund”  

_______ 
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 NVSam § 38 

  

Lägesrapport – Brukarrevision Samordningsteam 

Surahammar  
 

En brukarrevision har under våren 2022 genomförts vid 

Samordningsteam Surahammar. Rapporten skulle ha varit klar till 

dagens styrelsemöte men pga sjukdom kommer den inte redovisas 

för Samordningsteamets deltagare och styrgrupp förrän den 5 

september.  

Förbundschefen föreslår att rapporten redovisas vid 

nästkommande styrelsemöte.  

Beslut: 

- Att brukarrevision Samordningsteam Surahammar redovisas 

vid nästkommande styrelsemöte.  

______ 
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 NVSam § 39 

  

Studiebesök Vaeksthusets Forskningscenter 

Köpenhamn  

 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har via en ESF-ansökan 

med Samordningsförbundet Centrala Östergötland som 

projektägare fått möjlighet att ta del av ESF-medel för 

kompetensutveckling av personal. Under hösten kommer ett stort 

antal chefer och medarbetar hos förbundets parter delta i en 

utbildning om ”BIP” (Beskæftigelses Indikator Projektet). BIP 

bygger på färsk dansk forskning som har identifierat vilka faktorer 

som är avgörande för en individs stegförflyttningar mot arbete eller 

studier. Intresset för BIP är mycket stort i Sverige och nu finns 

möjlighet att delta på en tvådagars studiebesök/konferens på 

Vaeksthuset i Köpenhamn i november tillsammans med andra 

Samordningsförbund i Östra Mellansverige. Norra Västmanland 

kan ta del av 7 platser på konferensen, och 3 chefer och 3 

verksamhetsledare i Samordningsteamen samt förbundschef önskar 

delta.  

ESF-medlen bekostar själva konferensen medan respektive 

Samordningsförbund behöver bekosta resa och logi för sina 

konferensdeltagare.  

Kostnad för resa och logi för 7 personer beräknas till 55-60 tkr.  

Förslag till beslut: Att NVSam finansierar konferens/studiebesök på 

Vaeksthuset i Köpenhamn med max 60 000 kr.  

Beslut: 

- Att under hösten 2022 finansiera konferens/studiebesök på 

Vaeksthuset i Köpenhamn för 7 personer från norra 

Västmanland med maximalt 60 000 kr.  

_____ 
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 NVSam § 40  

  

 Övriga frågor  
 

Digitala lönespecifikationer  

Löneservice i Norberg har föreslagit att förbundets 

lönespecifikationer på papper ska upphöra. Specifikation går att få 

via internetbank om man har Swedbank, Nordea eller lokal 

sparbank. Eller via Kivra.  

 

Beslut: 

- Att förbundet övergår till digitala lönespecifikationer från och med 

januari 2023.  

 

Extra medlemsmöte Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) 

Norra Västmanlands Samordningsförbund är medlem i Nationella 

Nätverket för Samordningsförbund (NNS).  

NNS hade ett årsmöte i juni där det beslutades om ett extra 

medlemsmöte den 7 oktober 2022. Skälet är att många medlemmar 

har uppfattat NNS uppdrag som otydligt och att det behövs en 

tätare kommunikation med medlemmarna i landet. NNS styrelse 

fick därför i uppdrag att se över förenings stadgar, uppdrag och 

arbetssätt. En arbetsgrupp tillsattes under våren och 

arbetsgruppens förslag kommer presenteras vid det extra 

medlemsmötet i oktober. Ordförande eller vice ordförande kommer 

delta vid mötet.  

Beslut:  

- Att godkänna informationen 

_______ 
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