
 Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

  2022-11-11 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

  

 

 

 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2022-11-11 kl 13.00 – 15.00 

 
Beslutande Helena Norrby, Region Västmanland, ordförande 

Lena Eldståhl, Fagersta kommun 

Anders Johannesson, Hallstahammars kommun 

Oskar Söderberg, Arbetsförmedlingen 

Darin Isaksson, Försäkringskassan 

Inge Larsson, Surahammars kommun  

Karin Hurtig, Norbergs kommun 

Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga  

 

 

 

 

 

Ann Rilegård, Förbundschef  

Catarina Örtengren, förbundschef Samordningsförbundet Västerås  

 

 

 

 

 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare ............................................................................... (§§ 53-59) 

Ann Rilegård 

 

 

 

 

 Ordförande 

 

 

 

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

Helena Norrby 

 

  

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

Roger Ingvarsson 
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ANSLAG/BEVIS 
 

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

 

Sammanträdesdatum 2022-11-11 

 

Datum för  

anslags uppsättande 

 

 
 

 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

 

 

Förvaringsplats  

för protokollet 

Stöd och styrning i Fagersta kommun 

Underskrift ....................................................................…….. 
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NVSam § 53 
 

Val av protokolljusterare  
 

Helena Norrby hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Roger Ingvarsson föreslås till protokolljusterare.  

 

 

Beslut 

 

- Roger Ingvarsson utses att justera protokollet. 

____ 
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NVSam § 54 
 

Dagordning 
 

Förslag att lägga till:  

- Konferens Stoppa våldet och NNS medlemsmöte 7 december  

 

Beslut 

- Dagordningen fastställs med föreslagna tillägg. 

_____ 
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NVSam § 55 

 

Föregående protokoll 
Handling: 

- Styrelseprotokoll 2022-10-06 

 

Föregående protokoll finns också publicerat på förbundets 

hemsida.  

 

Beslut 

 

- Att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

_______ 
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NVSam § 56 

 

Uppföljning Finsam (information) 
Handling: 
- Brev från NNS styrelse rörande Uppföljning Finsam och SUS 221027 

 
Nationella rådet har informerat om att Samordningsförbundens 

uppföljningssystem (SUS) kommer att släckas ner efter första 

kvartalet 2023. Detta på grund av att systemet har nått sin tekniska 

livslängd. Försäkringskassan har sedan 2021 arbetat för att 

utveckla och driftsätta ett nytt system med bättre kvalitet för 

insamling av individdata. Många av samordningsförbunden, även 

Norra Västmanlands Samordningsförbund, har varit delaktiga i 

utvecklingsarbetet.  

I somras fattade dock generaldirektören för Försäkringskassan 

beslut om att det nya uppföljningssystemet inte kan starta enligt 

plan. Rättsavdelningen hos Försäkringskassan har gjort en ny 

tolkning och bedömning av det juridiska utrymmet inom befintlig 

lagstiftning. Det finns inte stöd för datainsamling av 

individuppgifter på grund av risker med behandling av 

personuppgifter från flera olika aktörer.  

Ovanstående innebär alltså att samordningsförbundens insatser 

inte kommer att kunna följa upp individdata varken på lokal eller 

nationell nivå från och med 2023. Detta gör att 

Samordningsförbunden har mycket begränsade förutsättningar att 

följa intentionerna i Finsam-lagen paragraf 7.5. Det innebär också 

att det regleringsbrevsuppdrag som myndigheterna 

(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) haft stående de 

senaste åren, om att redovisa målgrupper och resultat av insatserna 

som finansieras av samordningsförbunden (statligt ramanslag 339 

miljoner per år), inte kommer kunna rapporteras enligt uppdrag 

efter år 2022.  

Försäkringskassan har nu beslutat om att lansera en anpassad 

funktionalitet i nya Uppföljning FINSAM där endast antal 

deltagare uppdelat på kön kan registreras.  

 

Ett aktivt arbete pågår för att söka lösningar på problemet. 

Nationella rådet har haft en dialog med Socialdepartementet i 

frågan, och departementet har meddelat svarat att det är ok för 

deras del att inte få någon återrapportering utöver volymer.  
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För att söka lösningar har NNS och ett antal Samordningsförbund i 

landet:   

Haft en nära dialog med Nationella rådet och bett om mer fyllig 

information om Rättsavdelningens bedömning samt 

Socialdepartementets motivering  

Haft en dialog med Inspektionen för socialförsäkringen för att 

påtala problemet och för att se om vi gemensamt kan hitta 

lösningar för att säkerställa uppföljning av förbundens arbete och 

resultat.  

Organiserat arbetsgrupper för fortsatt dialog med FK och 

Nationella rådet, för dialog med politiken på nationell nivå samt 

för att undersöka möjligheten för förbunden att säkra 

datainsamling i händelse att varken SUS eller nya uppföljning 

FINSAM kan användas.  

 

Det är angeläget att hitta en lösning för hur vi både lokalt och 

nationellt kan säkra att vi kan fortsätta att samla in individdata och 

på så sätt följa upp att FINSAM-medel verkar på rätt sätt.   
 

I norra Västmanland har insatspersonalen i Samordningsteamen 

uppmanats att även efter 2022 fortsätta samla in individdata via de 

”SUS-blanketter” som redan använts och att spara dessa i 

pappersformat för att kunna registrera dessa retroaktivt när det, 

förhoppningsvis, kommer ett nytt nationellt uppföljningssystem i 

framtiden.  

Förbundet kommer också fortsätta att använda Indikatorer 

FINSAM som en del i uppföljningen av förbundets insatser.  

 

Beslut: 

- Att godkänna informationen 

______ 
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NVSam § 57 

 
Val av styrelsens valberedning (nomineringsgrupp) - för val av 

ordf och vice ordf i ny förbundsstyrelse från 2023 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 2020-09-25 om ett 

nomineringsförfarande vid val av styrelsens ordförande och vice 

ordförande.  

Styrelsen har föreslagit att Anders Johannesson, Hallstahammars 

kommun, och Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen, 

ska utgöra nomineringsgrupp inför val av styrelsens ordförande 

och vice ordförande i samband med ny mandatperiod i styrelsen.  

 

Beslut: 

- Att utse Anders Johannesson, Hallstahammars kommun, och 

Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen, till 

nomineringsgrupp inför val av styrelsens ordförande och vice 

ordförande från och med 2023.  

______ 
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NVSam § 58 

Lägesrapport – länsprocess Samordningsförbund  
 

Lena Eldståhl och Helena Norrby lämnar en muntlig rapport om 

de diskussioner och förslag till beslut som länspresidiet hittills har 

kommit fram till avseende processen mot ett 

Länssamordningsförbund från och med 2024.  

 

I enlighet med ägarnas önskemål har länspresidiet bjudit in ägare 

och andra intresserade till korta digitala möten under senhösten för 

lägesuppdatering och för möjlighet för ägarna att komma med 

inspel och synpunkter. På hemsidan (samordningvastmanland.se) 

kommer också information löpande att läggas ut.  

(Länk: Länssamordningsförbund 2024 – Samordningsförbunden i 

Västmanland (samordningvastmanland.se) )  
 

Underlag för beslut om, bland annat, ny förbundsordning kommer 

skickas ut till ägarna före jul. Förbundsmedlemmarna behöver fatta 

beslut senast sista mars 2023.  

 

Beslut 

- Att godkänna informationen  

_______ 
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NVSam § 59 

 

Verksamhetsplan och budget 2023 – arbetsmaterial  
Handlingar: 
- Verksamhetsplan och budget 2023 – arbetsmaterial  
- Ansökan om finansiering av Samordningsteam Surahammar 2023 
- Ansökan om finansiering av Samordningsteam Hallstahammar 2023 
- Ansökan om finansiering av Samordningsteam Sala 2023 
- Ansökan om finansiering av Samordningsteam FNS 2023 

 

Gemensam diskussion och genomgång av arbetsmaterialet om VP 

och budget 2023.  

 

Catarina Örtengren, förbundschef Samordningsförbundet Västerås, 

medverkar med information om det utvecklingsarbete som pågår 

avseende Insatskatalogen och dess ”efterföljare” Välfärdsguiden.  

 

Beslut 

- Att vid nästkommande styrelsemöte fatta beslut om 

Verksamhetsplan och budget 2023 

______ 
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