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1. Om förbundet – verksamhetsidé, vision och ändamål 

 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett förbund för finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 

Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Region 

Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 

Förbundets ändamål anges i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

samt förbundsordningen § 5: 

”… Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna för 

individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att 

utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också arbeta för 

en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten…” 

 

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera myndigheter där varje aktör bedriver insatser utifrån eget 

uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl 

fungerande rehabilitering ska komma till stånd för den enskilde. Det kan vara särskilt utmanande att 

stödja människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/ eller 

arbetsmarknadsrelaterade svårigheter. För att hjälpa dessa personer är det nödvändigt att aktörerna 

samordnar sina insatser och ger ett samlat stöd. Förbundets uppgift är att på olika sätt stödja 

utvecklingen av denna samordning.  

 

De insatser som Samordningsförbundet stödjer ska ytterst inrikta sig mot personer i förvärvsaktiv 

ålder (16-64 år) som har, eller riskerar, behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer 

ska återfå eller förbättra sina möjligheter till god hälsa och egen försörjning. Insatserna som stöds av 

förbundet är såväl på individnivå (samordnade individinsatser) som på strategisk nivå (till exempel 

myndighetsgemensamma utbildningar, konferenser och andra mötesplatser).

Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja insatser för människor (16-64 år) i 

utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidra till ett socialt hållbart och 

jämställt samhälle. Samordningsförbundet utgör en möjlighet och en plattform för att 

utveckla samverkan mellan statens, hälso- och sjukvårdens och kommunerna 

rehabiliteringarbete. 
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2. Förbundsstyrelsen och ägarna 

 

2.1. Styrelsens sammansättning 
 

 
Ordinarie Ersättare Utsedd av 

Lena Eldståhl, Ordförande 

 

Kristina Hellman Fagersta kommun 

Helena Norrby, Vice ordförande 

 

Hans-Eric Johansson  Region Västmanland 

Daniel Dahlin, t o m februari 

Marianne Ångström, fr o m mars 

 

Karin Hurtig Norbergs kommun 

Ingvor Regnemer 

 

Anders Johannesson Hallstahammars kommun 

Elisabet Pettersson 

 

Camilla Runerås Sala kommun 

Roger Ingvarsson   Elisabeth Åberg 

 

Skinnskattebergs kommun 

Inge Larsson 

 

Kent Pettersson  Surahammars kommun 

Oskar Söderberg  Britt-Mari Enholm Gahnström  

 

Arbetsförmedlingen 

Maria Borg, t o m april 

Darin Isaksson, fr o m maj 

 

Biljana Mrden, t o m april 

Lena Kruse, fr o m maj  

Försäkringskassan 

 

 

 

2.2. Styrelsens arbete  
 
Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda möten där bland annat följande beslut har fattats:  

 Förbundets årsredovisning 2021 har godkänts. 

 Årsrapporten från de fyra individinsatser (Samordningsteam) som samordningsförbundet 

finansierat har godkänts.  

 Internrevisorernas rapport från 2021 har godkänts.  

 Uppdraget för interrevision 2022 har beslutats avse riskbedömning av finansiering av 

länsgemensamma aktiviteter, länsförbundsprocessen (bl a förankring hos medlemmarna och 

framtida finansiering och medelstilldelning) samt uppföljning av 2020 års internrevision.  

 Styrelsen har beslutat föreslå förbundets medlemmar att medlemsinsatsen för 2023 ska vara 

7 525 tkr.  

 Finansiering av föreläsningar om psykisk hälsa under årets Tillsammansvecka. 

 Finansiering av en kompetensutvecklingsinsats om att ”upptäcka och bemöta våld i nära 

relationer” för insatspersonalen i Samordningsteamen.  

 Förbundets parter (framför allt kommunerna) genomför under hösten 2022 och med stöd av 

ESF-medel och Samordningsförbundet en satsning på kompetensutveckling av chefer och 



4 

 

medarbetare i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet – ”Sysselsättningsindikator-projekt” – 

Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn). Som en del i satsningen har styrelsen beslutat att 

finansiera deltagande för 7 personer från norra Västmanland vid konferens/studiebesök på 

Vaeksthusets i Köpenhamn.  

 Att löpande följa länsprocessen mot ett länssamordningsförbund i Västmanland.  

 

Helena Norrby och Karin Hurtig deltog i årets digitala Finsam-konferens.  

 

Länspresidiet (ordförande och vice ordförande för de tre samordningsförbunden i länet) har haft 

fyra protokollförda möten där länsgemensamma aktiviteter för 2022 har planerats och följts upp. 

Länspresidiet har också arbetat med att bereda processen mot ett länssamordningsförbund.  

 

 

2.3. Huvudmännen - förbundsmedlemmarna 
 

Lokalt medlemssamråd  

Den 20 april arrangerade förbundsstyrelsen ett lokalt medlemssamråd. Vid mötet redovisades 

förbundets verksamhet och resultat för 2021. Vid samrådet diskuterades också kommande års 

medlemsinsats samt frågan om länssamordningsförbund.  

 

Länsgemensamt medlemssamråd  

Den 13 juni arrangerades ett länsgemensamt medlemssamråd. Vid mötet redovisades den analys 

som gjorts efter vårens medlemsdialoger med anledning av den pågående länsprocessen om ett 

eventuellt länssamordningsförbund. Vid mötet presenterades också en tidsaxel för processen. 

Förbundsmedlemmarna kom överens om att en avsiktsförklaring skulle tas fram med de 

viktigaste medskicken från vårens dialoger.  

Avsiktsförklaringen skickades sedan ut på digital signeringsrunda den 1 augusti.  

 

3. Uppföljning av mål och aktiviteter i verksamhetsplan 

2022 
 

Samordningsförbundet ska utgöra ett stöd till utveckling av myndigheternas lokala 

samverkansarbete för de medborgare som behöver en samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  Förbundets övergripande inriktning utgörs av insatsfinansiering vilken kan vara 

riktad direkt mot individ eller av mer strukturell art. Basen i Norra Västmanlands 

Samordningsförbunds verksamhet är finansiering och stöd till fyra individinsatser 

(Samordningsteam).  

 

Förbundsstyrelsen har i övrigt formulerat tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska 

mål.   

 Identifiera – Att kartlägga behov av samverkan 

 Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap  

 Stimulera – Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering   
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3.1. Målområde identifiera – Att kartlägga behov av samverkan 

 
Insatser som förbundet finansierar ska bygga på gemensamma analyser av hur de lokala behoven 

av samverkan ser ut, men också med ett länsperspektiv. Det kan vara behov av individinsatser, 

strukturpåverkande eller förebyggande insatser.  

 

Genomförda aktiviteter januari-augusti 2022: 

 2 möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp). Utvecklingsrådet har arbetat med 

förberedelser för kommande kompetensutvecklingsinsatser om ”BIP - Beskæftigelses Indikator 

Projektet” (Sysselsättningsindikator-projektet) samt ”VTA - Vägen till arbetsgivarna”. Rådet har 

också diskuterat behov av myndighetsgemensamma föreläsningar, mötesplatser och/eller 

utbildningar samt diskuterat idéer om hur fler personer kan få ett samordnat arbetslivsinriktat 

stöd. Utvecklingsrådet har också tagit del av hur Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

stödjer sina parter med kompetenshöjande insatser om NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) 

och kognitiva stöd och hjälpmedel.  

 Samtal med förbundsmedlemmarnas lokala ledning om hur samordningsförbundet kan vara ett 

stöd i rehabiliteringssamverkan.  

 Regelbundna möten med övriga Samordningsförbund i länet för att tillsammans stödja 

utvecklingen av samverkan i länet.  

 

Verksamheten bedöms ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för 

målområdet ”Identifiera”. 

 
3.2. Målområde förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt 

utanförskap (arbetslöshet, sjukskrivning, försörjningsstöd)  
 

Förbundet vill stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk 

att hamna i utanförskap. Personer som lever i relationer där våld förekommer utgör en riskgrupp 

för utanförskap. Därför vill samordningsförbundet medverka till kunskapsspridning om våld, 

men också till att vidareutveckla arbetssätt för att tidigare upptäcka våld och därmed kunna 

slussa till adekvat stöd till utsatta.  

Elever i högstadiet, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning som, av olika skäl, har svårt att 

klara skolan utgör också en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför är skola/utbildning en 

samverkansarena där strukturpåverkande insatser kan och bör utvecklas. 

 

Genomförda aktiviteter januari-augusti 2022: 

 Fortsatt arbete med att sprida kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas tidigare, vilka 

effekter våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som finns för dem som drabbats.  

 Personal på gymnasie- och vuxenutbildningar samt personal på elevhälsa har deltagit i utbildning 

om lösningsfokuserat arbetssätt. Ett lösningsfokuserat arbetssätt kan vara användbart för att 

förebygga elevers avhopp och utslagning.  

 Processtöd till parternas arbete i och runt Samordningsteamen vars arbete syftar till att hållbart 

bryta långvarigt utanförskap. Två utvecklingsdagar för personalen i samordningsteamen har 

genomförts med syfte att byta erfarenheter och vidareutveckla arbetssätt i samverkan.  

 

Verksamheten bedöms ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för 

målområdet ”Förebygga”. 
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3.3. Stimulera – Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad 

rehabilitering   

 
En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är 

till nytta för klienter/klientgrupper är att de är öppna för att lyssna på vad klienterna själva anser 

sig behöva.  

I en samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer där myndigheterna 

har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och regelverk samt respekt 

för varandras kompetens. För framgångsrik samverkan behövs också strukturer som möjliggör att 

parterna träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå.  

 

Förbundet ska fungera som lärande organisation och ska via olika mötesplatser bidra till ökad 

kompetens inom samverkansområdet.  

Alla de insatser som Samordningsförbundet finansierar och på annat sätt stödjer, oavsett om det 

handlar om operativa individinsatser eller strukturella insatser, ska ytterst ha som mål att fler 

personer i utanförskap närmar sig egen försörjning.  

 
Genomförda aktiviteter januari-augusti 2022: 

 De fyra Samordningsteamen utgör basen i förbundets verksamhet och prioriteras i förbundets 

budget/finansiering. Förbundets medlemmar signalerar att behovet av samordnade insatser blir 

allt större i takt med att de personer som nu är i utanförskap ofta har en betydligt sämre hälsa än 

tidigare och att många av dem står betydligt längre från arbetsmarknaden. Personal i och runt 

Samordningsteamen har under lång tid tillägnat sig samverkanskompetens. Det förhållnings- och 

arbetssätt som används i Samordningsteamen skulle kunna komma fler medborgare till del om 

verksamheterna kunde ”byggas ut” som en del av parternas ordinarie verksamhet. Förbundet har 

därför under 2022, tillsammans med parterna, börjat utforska hur samordnade arbetslivsinriktade 

insatser kan komma fler medborgare till del och därmed ge större möjligheter till egenförsörjning 

och god hälsa.  

 Förbundet vill vidareutveckla formerna för att fånga upp och sprida brukarperspektivet på 

samordnad rehabilitering. Deltagare i Samordningsteamen bjuds in att medverka vid planering 

och uppföljning av insatserna. En brukarstyrd brukarrevision av Samordningsteam Surahammar 

har, med hjälp av NSPH, genomförts under våren. (Redovisning kommer ske under hösten 2022.) 

 Fyra ”Dejt med en verkSAMhet” där verksamheter och myndighetsföreträdare har getts möjlighet 

att mötas för utbyte av kunskap om respektive verksamhets uppdrag, förutsättningar, 

verktyg/metoder samt behov av samverkan.  

Genomförda dejter: Vuxenpsykiatrin Fagersta, Talk2me (är en volontärbaserad 

samtalsstödstjänst), Öppenvårdsmottagningen Slussen samt Försäkringskassan.   

 En grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt 

 Planering av utbildning i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet – ”Sysselsättningsindikator-projekt” – 

Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn) för chefer och medarbetare hos förbundets parter. 
 Fortsatt finansiering och lokal administration av Insatskatalogen (ett digitalt sökverktyg vars syfte 

är att underlätta sökandet efter rehabinsatser. Insatserna i Insatskatalogen riktar sig till personer i 

åldrarna 16-64 år och drivs av aktörer inom välfärden som arbetar med människor som av olika 

skäl står utanför arbetsmarknaden och egen försörjning. Förbundet har intensifierat arbetet med 

att göra Insatskatalogen mer känd hos parternas chefer och handläggare genom 4 digitala 

workshops i länet.  

 Förbundet har, främst via ordförande, vice ordförande och förbundschef, arbetat med att stödja 

processen mot ett framtida länssamordningsförbund.   

 
Verksamheten bedöms ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för 

målområdet ”Stimulera”. 
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4. Resultat från individinsatser - Samordningsteam 

 
Statistikuppgifterna som presenteras nedan är hämtade ur SUS - Sektorsövergripande system för 

uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.  

 

Under årets första 8 månader har totalt 115 deltagare fått stöd från de fyra samordningsteamen 

varav 36 är nya deltagare.  

 

 

ANTAL NYA DELTAGARE PER KOMMUN 

(Folkbokföringskommun)  

 

2022 jan-aug 2021 jan-aug 

Fagersta 14 7 

Hallstahammar 9  9 

Norberg 5 2 

Sala 3 12 

Skinnskatteberg 1 1 

Surahammar 4 6 

TOTALT ANTAL 36 37 

 

 

 

DELTAGARES FÖRSÖRJNING VID 

INSKRIVNING 

(nya deltagare jan-aug 2022) 

ANDEL 

av kvinnor 

 

ANDEL  

av män 

 

Försörjningsstöd 50 % 42 % 

Aktivitetsersättning 17 % 16 % 

Sjukpenning/Rehabpenning 11 % 16 % 

Sjukersättning  6 % 5 % 

Aktivitetsstöd 11 % 11 % 

Annan offentlig försörjning 6 % - 

Ingen offentlig försörjning - 11 % 

 

  

   

TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING VID 

INSKRIVNING  

(nya deltagare jan-aug 2022)  

 

ANDEL  

av kvinnor 

 

ANDEL 

av män 

 

1 - 3 år 47 %  31 % 

4 - 6 år 29 %  38 %  

7 - 9 år  6 %  6 %  

Mer än 9 år 18 %  25 %  
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.  

Under årets första 8 månader har 32 personer avslutat sitt deltagande i Samordningsteamens 

verksamhet.   

 

 

AVSLUTSANLEDNING 

ANTAL ANDEL (%) 

Arbete 13 41 % 

Studier 0 0 % 

Fortsatt rehabilitering i ordinarie verksamhet 7 22 % 

Sjukdom/hälsoläget medger inte fortsatt deltagande i nuläget 10 31 % 

Flytt 1 3 % 

Föräldraledighet 1 3 % 

TOTALT ANTAL 32  

 

Av de deltagare som har avslutat insatsen under årets första 8 månader har totalt 63 % gjort sådana 

stegförflyttningar att de kunnat gå vidare till arbete eller fortsatt rehabilitering utan behov av 

samordnat stöd via Samordningsteamet.  

 

5. Planerade aktiviteter hösten 2022 

 
Lokala aktiviteter i norra länet 

 Fortsatt stöd (ekonomiskt och processinriktat) till samordningsteamens styr- och 

personalgrupper 

 Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt  

 Fortsatt arbete med projekt Stoppa Våldet – om tidigare upptäckt av våld – genom att ställa 

frågor om våld till samtliga deltagare i alla fyra samordningsteamen. Förbundet arrangerar 

och finansierar dessutom en fördjupningsutbildning om att upptäcka och bemöta våld i nära 

relationer för insatspersonalen i Samordningsteamen  

 Kompetensutvecklingsinsats om den danska BIP-forskningen och SKAPA 

progressionsmätningsverktyg. Ett stort antal chefer och medarbetare från samtliga kommuner 

i norra länet planerar att delta i utbildningsinsatsen. Insatsen finansieras via ESF-medel.  

 Mätning Indikatorer för finansiell samordning Hur vet vi att vi blir bättre? 

 Två möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp) 

 Strategidagar förbundsstyrelsen 

 

Länsgemensamma aktiviteter 

 Personalutbildning – Basal hälsoinformation för utrikesfödda (i samarbete med Hälsocenter 

Region Västmanland)  

 Fortsatta möten med länspresidiet (presidierna för de tre samordningsförbunden i länet) med 

fokus på länsprocessen mot ett länssamordningsförbund  

 Handledarutbildning i Grönkvist-programmet (verktyg för att få koll på privatekonomi och 

för minskad ekonomisk stress)  

 Medverkan i en myndighetsgemensam informationsdag om sökbara fondmedel (i samarbete 

med Länsstyrelsen)  

 Medverkan i beredningsgruppen för Jämställdhetsrådet (Länsstyrelsen) 

 Medverkan i beredningsgruppen för Integrationsrådet (Länsstyrelsen)  

 Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar i Västerås – 2 dagar  

 Nätverksträff lösningsfokus – tema lösningsfokuserade samtal med personer i sorg eller svår 

stress.  
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6. Ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för 

helår 2022 

 

 

                                                 
1 Medel från huvudmännen t. o m. kvartal 3 
2 Fagersta kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - april 
3 Hallstahammars kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni 
4 Sala kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni 
5 Surahammars kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - april 
6 Region Västmanland rekvirerat medel för psykiatripersonal i två samordningsteam januari – juni 
7 I beloppet är medel från huvudmännen september avdraget med 587 tkr 

(tkr) Årsbudget  

2022 

Utfall  

22-08-31 

Prognos  

2022 

Avvikelse 

prognos 

från 

budget 

INTÄKTER        

Medel från huvudmännen 7 046 5 2851 7 046 0 

Konsultuppdrag andra 

samordningsförbund 

200 100 200 0 

Övriga statsbidrag 0 2 2 2 

     

KOSTNADER     

Styrelse -455 -164 -376 78 

Gemensam administration -730 -431 -739 -9 

Leasingbil -72 -34 -72 0 

Processtöd samverkansinsatser -431 -291 -437 -6 

Finansiering av individinriktade 

insatser 

       

- Samordningsteam FNS -1 523 -4612 -1 513 10 

- Samordningsteam Hallstahammar -1 120 -5563 -1 120 0 

- Samordningsteam Sala -1 590 -6274 -1 440 150 

- Samordningsteam Surahammar -1 053 -2205 -1 053 0 

- Kurator Samordningsteam -235 -446 -235 0 

        

Utbildningsinsatser        

- Länsgemensamma aktiviteter -250 -35 -250 0 

- Grundutbildning lösningsfokus - 20 0 -16 4 

- Vidareutbildning lösningsfokus -20 0 0 20 

- Andra utbildningsinsatser 0 -12 -12 -12 

-Utvecklingsdagar Samordningsteam  0 -8  -15 -15 

Insatskatalogen -75 -48 -73 2 

Utvärderingsinsatser  -65 -13 -42 13 

Samverkansmedel ofördelat -82 0 -110 -28 

RESULTAT per sista aug -474 1 8557 -240 234 


