
Lägesrapport 2022-11-15
Länssamordningsförbund 2024



Bakgrund

• Mandatet från förbundsmedlemmarna till länspresidiet från medlemsmötet 21 september 
– att bereda processen och komma med förslag till beslut 

• Avsiktsförklaringen om bildande av länssamordningsförbund 

• Lokal förankring och närvaro

• Lokalt inflytande för förbundets medlemmar

• Befintliga lokala samverkansinsatser på individnivå som parterna anser fungerar väl ska fortsätta finnas 
lokalt, samt drivas och utvecklas gemensamt. Erfarenheterna ska spridas i länet. 

• Att individens behov är utgångspunkten för hur vi organiserar vår verksamhet. 

• De samverkande parterna tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans inventera lokala behov, och 
lokala initiativ och förslag ska fångas upp av förbundet centralt. 

• Samtliga förbundsmedlemmar ska finnas representerade i samordningsförbundets organisation med 
likvärdigt mandat.

• Avsiktsförklaringen finns på www.samordningvastmanland.se/länssamordningsförbund 2024
Avsiktsforklaring-Lanssamordningsforbund-i-Vastmanland.pdf (samordningvastmanland.se)

https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2022/11/Avsiktsforklaring-Lanssamordningsforbund-i-Vastmanland.pdf


Att ta med in i  nya förbundet…

- Verksamhet / Insatser 

- Nuvarande 3 förbundsstyrelser utvärderar under våren 2023 de egna insatsernas resultat och kvalitet. De insatser 
nuvarande styrelser bedömer är till nytta för hela länet tas upp för diskussion och beslut i interimsstyrelsen inför 2024.

- Länspresidiets förslag

- Nytt namn: Samordningsförbundet Västmanland

- SF Västerås och SF Västra Mälardalen går upp i nuvarande Norra Västmanlands SF

- Förbundet säte: Fagersta kommun

- Kontor i Västerås och Fagersta, och lokal närvaro i alla kommuner

- Länsförbundet arbetsgivare för förbundspersonalen

- Nuvarande personal lyfts in i länsförbundet – säkra erfarenhet, kompetens och kunskap om lokala nätverk  

- Sömlös övergång av insatser

- Fortsatt externt processtöd under 2023

- Att de tre förbundens egna kapital överförs till länsförbundet 

- Länsgemensam styrelseutbildning tidigt 2023



Nytt 
Förbund 

Interimistisk styrelse 
tillträder

Jan 24

Juni-dec

Bokslut och 
likvidation

Feb

Beslut om 
- ny förbundsordning, 
- hantering av eget kapital
- upphörande av bef. förbund
- utse ledamöter till interimsstyrelse
- arvodesregler för interimsstyrelsen

Feb/mars

VP
Budget senast 

30 nov

Beslut att bilda ett 
Länsförbund,

Avsiktsförklaring

Samråd mellan 
parterna

Delta i 
Länsprocessen

Beslut delta i 
Länsprocessen

Framtagande av beslutsunderlag 
tillsammans med parterna 
- förbundsordning
- avveckling nuvarande förbund 

Analys och förslag
Beslutsunderlag 

inför beslut om LF

Mars 22

April Maj Maj Juni

Juni Juli

Nov-dec

Okt Nov

Aug Sept

NovJuni

Bemanna med FC och 
börja övergången



Beslutsunderlag före jul –

för beslut senast 31 mars 2023

• Ny förbundsordning

• Avveckling av SF Västerås och SF Västra Mälardalen

• Hantering av eget kapital

• Utse ledamöter i interimsstyrelse (juni-dec 2023) /förbundsstyrelse (2024-2026)

• Arvoderingsregler interimsstyrelse

• Behov av stöd hos förbundsmedlemmarna? 



Kommande möten

• Lägesrapport 29 november kl 15:30-16:15 –
digitalt

• Lägesrapport 13 december kl 15:30-16:15 –
digitalt

• Löpande info/lägesrapport på 
samordningvastmanland.se

Länssamordningsförbund 2024 –
Samordningsförbunden i Västmanland 
(samordningvastmanland.se)

• Kontakt Länspresidiet:
• Samordningsförbundet Västra Mälardalen

• Andreas Trygg, ordf, andreas.trygg@koping.se

• Linda Söder Jonsson, vice ordf, linda.soder-jonsson@kungsor.se

• Samordningsförbundet Västerås

• Ann-Louise Molin Östling, ordf, ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

• Dennis Nilsson, vice ordf, dennis.nilsson@regionvastmanland.se

• Norra Västmanlands Samordningsförbund 

• Lena Eldståhl, ordf, lena.eldstahl@fagersta.se

• Helena Norrby, vice ordf, helena.norrby@pol.skinnskatteberg.se

• Kontakt förbundschefer:
• Linda Anderfjäll, linda.anderfjall@koping.se

• Catarina Örtengren, catarina.ortengren@vasteras.se

• Ann Rilegård ann.rilegard@fagersta.se
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