
 Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

  2022-10-06 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

  

 

 

 

Plats och tid Lindgården Fagersta, 2022-10-06 kl 09.00 – 12.00 

 
Beslutande Len Eldståhl, Fagersta kommun, ordförande  

Helena Norrby, Region Västmanland 

Anders Johannesson, Hallstahammars kommun 

Inge Larsson, Surahammars kommun  

Karin Hurtig, Norbergs kommun 

Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare  

 

 

Övriga  

 

 

 

Kristina Hellman, Fagersta kommun 

 

 

Ann Rilegård, Förbundschef  

 

 

 

 

 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare ............................................................................... (§§ 41-52) 

Ann Rilegård 

 

 

 

 

 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 2022-10-06 

 

Datum för  

anslags uppsättande 

 

 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet 

Stöd och styrning i Fagersta kommun 

Underskrift ....................................................................…….. 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: 34598F8B-03FB-4E48-8B0E-972313ECEB10



3 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-10-06 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 

 

 

NVSam § 41 
 

Val av protokolljusterare  
 

Lena Eldståhl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Anders Johannesson föreslås till protokolljusterare.  

 

 

Beslut 

 

- Anders Johannesson utses att justera protokollet. 

____ 

DocuSign Envelope ID: 34598F8B-03FB-4E48-8B0E-972313ECEB10



4 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-10-06 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 

 

 

NVSam § 42 
 

Dagordning 
 

Förslag att lägga till två punkter:  

- Reflektioner från Styrelsens strategidag tillsammans med 

chefsgruppen i Utvecklingsrådet 

- Extra styrelsemöte  

 

Beslut 

- Dagordningen fastställs med föreslagna tillägg. 

_____ 
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NVSam § 43 

 

Föregående protokoll 
Handling: 

- Styrelseprotokoll 2022-08-24 

 

Föregående protokoll finns också publicerat på förbundets 

hemsida.  

 

Beslut 

 

- Att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

_______ 

DocuSign Envelope ID: 34598F8B-03FB-4E48-8B0E-972313ECEB10



6 
 Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-10-06 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 

 

 

NVSam § 44 

 

Reflektion efter styrelsens strategidag 2022-10-05 med 

parternas chefsgrupp i Utvecklingsrådet  

 
Styrelsen är överens om att det var en väl använd dag. Vikten av 

att stödja personer med psykisk ohälsa är uppenbar och likaså 

vikten att kunna ge samordnat stöd till så många som möjligt av de 

medborgare som behöver det. Behoven och målgrupperna är 

snarlika i de olika kommunerna. Intressant att höra hur bl a 

Fagersta kommun arbetar med att integrera samordnade insatser i 

kommunens ordinarie arbete inom arbetsmarknad och integration. 

Mycket intressant med rapporten från brukarrevisionen av 

Samordningsteam Surahammar.  

Styrelsen förde också en diskussion om hur fördelningen av 

förbundets medel till Samordningsteamen kan se ut framöver, och 

att grunden ska vara en ”grundplåt” som parterna/styrgrupperna 

för Samordningsteamen ska ha eget inflytande över – att medlen 

används på bästa sätt utifrån lokala förutsättningar och behov.  

Styrgrupperna för Samordningsteamen är ombedda att inkomma 

med information om behoven inför 2023 senast 2022-10-30.  
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NVSam § 45 

 

Medlemmarnas godkännande av årsredovisning 2021 
 

Följande förbundsmedlemmar har godkänt årsredovisning 2021 

och beviljat styrelsen ansvarsfrihet: 

- Region Västmanland 

- Fagersta kommun 

- Hallstahammars kommun 

- Arbetsförmedlingen 

- Försäkringskassan 

- Surahammars kommun 
 

    Beslut 

 

Att godkänna informationen. 
______ 
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NVSam § 46 

 

Ekonomi  
NVE har 2022-10-04 bekräftat att samtliga skatter och avgifter är 

betalda i tid per sista september. 

 

Förbudets placerade medel hos Nordea har minskat med ca 36 tkr 

till följd av nedgång på börsen.  

 

Övrig ekonomisk rapport lämnades i Delårsrapport jan-aug 2022  

(§ 47).  

 

Beslut 

- Att godkänna informationen  

_______ 
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                                     NVSam § 47 

 

Delårsrapport  

 
Handling:  

- Delårsrapport januari-augusti 2022 
 

Förbundschefen föredrog delårsrapporten.  

 

Rapporten innehåller följande delar:  

- Om förbundet 

- Förbundsstyrelsen och ägarna 

- Uppföljning av mål och aktiviteter i verksamhetsplan 2022 

- Resultat från individinsatser- Samordningsteam 

- Planerade aktiviteter hösten 2022 

- Ekonomiska utfall per 31 augusti samt prognos för helår 2022 

 

Förbundet ligger i fas med årets planerade aktiviteter.  

 

Resultaten från de individinsatser som förbundet stödjer  

(4 Samordningsteam) är fortsatt positiva. Totalt har hittills i år 115 

personer tagit del av de samordnade insatserna, varav 32 nya 

deltagare. Av de 34 deltagare som har avslutat insatsen under årets 

första 8 månader har 63 % gjort sådana stegförflyttningar att de 

kunnat gå vidare till arbete, studier eller fortsatt rehabilitering utan 

behov av samordnat stöd via Samordningsteamet.  

 

Planerade aktiviteter hösten 2021 (lokalt 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 samordningsteam. Förbundet arrangerar 

och finansierar också 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 
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och medarbetare från samtliga kommuner i norra länet planerar 

att delta i utbildningsinsatsen. (via ESF-medel). 

 

Planerade aktiviteter hösten 2022 (länsgemensamma) 

- Personalutbildning – Basal hälsoinformation för 

utrikesfödda (i samarbete med Hälsocenter Region 

Västmanland) 

- Handledarutbildning i Grönkvist-programmet (få koll på 

privatekonomi och minskad ekonomisk stress)  

- Medverkan i beredningsgrupperna för 

Jämställdhetsrådet och Integrationsrådet (Länsstyrelsen) 

- Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar i Västerås – 2 

dagar  

- Nätverksträff lösningsfokus – tema lösningsfokuserade 

samtal med personer i sorg eller svår stress.  

- Fortsatta möten med länspresidiet (presidierna för de tre 

samordningsförbunden i länet) med fokus på 

länsprocessen mot ett länssamordningsförbund  

 

Det budgeterade resultatet för helåret är – 474 tkr, dvs förbundet 

har avsett att använda 474 tkr av eget kapital. Prognosen för helåret 

pekar på – 240 tkr. Skillnaden beror främst på att kostnader för 

Samordningsteam Sala och för förbundsstyrelsen kommer vara 

lägre än budgeterat.  

 

Beslut 

- Att godkänna delårsrapport jan-aug 2022.  

______ 

 

Kopia till förbundsmedlemmarna, förbundets revisorer samt Norra Västmanlands 

Ekonomiförvaltning  
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 NVSam § 48 

  

Lägesrapport – länsprocess Samordningsförbund 

 
Samtliga förbundsmedlemmar i de tre samordningsförbunden i 

länet har nu ställt sig bakom avsiktsförklaringen om bildande av ett 

länssamordningsförbund i Västmanland (från 1 januari 2024). Det 

innebär att förbundsmedlemmarna avser att aktivt stödja det 

fortsatta arbetet samt ta ansvar för att bildandet av länsförbundet 

förankras i den egna organisationen.  

Viktiga förutsättningar i avsiktsförklaringen är att det lokala 

perspektivet ska vara en utgångspunkt för organiseringen av 

samordningsförbundets verksamheter. Det innebär bland annat  

- Att befintliga lokala samverkansinsatser på individnivå som 

parterna anser fungerar väl ska fortsätta finnas lokalt, samt 

drivas och utvecklas gemensamt och att sprida erfarenheterna i 

länet.  

- Att utgå från individens behov vid organisering av 

verksamheten  

- Att de samverkande parterna tar ett gemensamt ansvar för att 

tillsammans inventera lokala behov.  

- Att samtliga förbundsmedlemmar ska finnas representerade i 

samordningsförbundets organisation och med likvärdigt 

mandat.  

 

Länspresidiet har fått mandat att driva processen framåt och att 

komma med förslag till förbundsmedlemmarna om bland annat 

ny förbundsordning, hur eget kapital i de tre förbunden ska 

hanteras i samband med samgåendet samt organisering och 

bemanning av kansli.  

 

Länspresidiet kommer löpande att informera om hur processen 

fortskrider genom att, under hösten 2022 och våren 2023, 

återkommande bjuda in förbundsmedlemmarna till korta 

möten för information och dialog. Det kommer också finnas 

tillgång till skriftlig information om läget i processen.   
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Förbundsstyrelsen diskuterade frågan om hur eget kapital bör 

hanteras i samband med samgåendet, och att föreslå för 

länspresidiet att det egna kapitalet tas med in i länsförbundet, 

under förutsättning att de övriga förbunden gör detsamma.  

 

Beslut: 

- Att godkänna informationen  

- Att lämna förslag till länspresidiet att förbundets egna kapital 

ska tas med in i länsförbundet, under förutsättning att de 

övriga två förbundet gör detsamma.  
________ 
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 NVSam § 49 

  

Brukarrevisioner – en del av förbundets uppföljning av 

samordnade individinsatser? 
 

En brukarrevision har, med hjälp av NSPH Västmanland, 

genomförts vid Samordningsteam Surahammar under våren. 

Louise Edlind, NSPH, presenterade modellen med brukarrevisioner 

samt delar av den rapport som de har lämnat avseende revisionen i 

Surahammar.  

Insatspersonalen och styrgruppen för Samordningsteam 

Surahammar anser sig ha stor nytta av det som framkom i 

rapporten, och att det bidrar till kvalitetsarbetet i insatsen.  

I samband med att styrelsen beviljade medel för brukarrevisionen i 

Surahammar beslutades också att förbundet skulle ta ställning till 

om brukarrevisioner skulle vara ett återkommande inslag i 

förbundets uppföljning av de samverkansinsatser som förbundet 

stödjer.  

Eftersom styrelsen ännu inte fått möjlighet att ta del av hela 

rapporten från brukarrevisionen i Surahammar framkom önskemål 

om att ta upp frågan igen vid nästkommande styrelsemöte, och att 

rapporten skickas ut till ledamöterna innan dess.  

Beslut:  

- Att godkänna informationen från NSPH 

- Att vid nästkommande styrelsemöte besluta om brukarrevisioner 

ska vara ett återkommande inslag i förbundets uppföljningsarbete.  

- Att förbundschefen distribuerar NSPHs rapport från 

brukarrevisionen vid Samordningsteam Surahammar till styrelsen. 

_______ 
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 NVSam § 50 

  

Insatskatalogen – uppföljning av användningen av 

katalogen 
 

En ny enkätuppföljning av användningen av Insatskatalogen har, 

med hjälp av Samordningsförbundet Centrala Östergötland 

(=systemägare), genomförts efter sommaren. Skälet är att styrelsen 

behöver underlag för beslut om fortsatt finansiering eller ej.  

Används katalogen i tillräcklig omfattning för att det ska vara 

ekonomisk försvarbart att fortsätta finansiera.   

Sammanställningen av enkäten har blivit försenad och finns vid 

dagens möte inte att tillgå. Frågan föreslås därför att tas upp igen 

vid nästkommande styrelsemöte.  

Beslut: 

- Att punkten om Insatskatalogen flyttas till nästkommande 

styrelsemöte.  

______ 
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 NVSam § 51 

  

Valberedning inför nya förbundsstyrelse 2023 

 
Handling:  

- Instruktion – Nomineringsförfarande till ordförande och vice 

ordförande i Norra Västmanlands Samordningsförbund  

Norra Västmanlands Samordningsförbund har under innevarande 

mandatperiod tagit fram en instruktion för valberedning - hur 

nominering av ordförande och vice ordförande för förbundets 

styrelse ska gå till.  

Det är inom kort aktuellt att påbörja ett valberedningsarbete inför 

ny mandatperiod (från 2023). Valberedningen bör bestå av två 

styrelseledamöter. Anders Johannesson, Hallstahammars kommun, 

anmäler intresse för uppdraget. Styrelsen vill också föreslå Britt-

Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen. Britt-Mari är dock 

inte närvarande vid dagens möte, och förbundschefen får därför i 

uppdrag att kontakta henne i frågan.  

Valberedningen bör kunna utses vid nästkommande styrelsemöte. 

Beslut: 

- Att Britt-Marie Enholm Gahnström tillfrågas om hon, 

tillsammans med Anders Johannesson, kan utgöra 

valberedning för nominering av ordförande och vice 

ordförande från 2023.  

_____ 
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 NVSam § 52 

  

 Övriga frågor  
 

Information - Digitala lönespecifikationer  

NVSam styrelse har tidigare beslutat att förbundets 

lönespecifikationer på papper ska upphöra från och med 2023. För 

kännedom så kan specifikation fås via internetbank om man har 

Swedbank, Nordea eller lokal sparbank. Alternativt via Kivra.  

 

Extra styrelsemöte  

Presidiet föreslår att lägga in ett extra (digitalt) styrelsemöte den 11 

november för att styrelsens ledamöter ska ges möjlighet att ta del 

av, och ha synpunkter på, förslag till verksamhetsplan och budget 

2023 innan besluts ska fattas den 24 november.  

Beslut: 

- Att lägga in ett extra (digitalt) styrelsemöte den 11 november  

kl 13.00-15.00.  

_______ 
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