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Länssamordningsförbund 2024



Vad styr utformningen av 
länssamordningsförbundet?

• Finsam-lagen (Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2003:1210)

• Innehållet i avsiktsförklaringen om bildande av länssamordningsförbund (från 
sommaren 2022) 
• 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. 

• Att individens behov är utgångspunkten för hur vi organiserar verksamheten. 

• Gemensamt ansvar för att tillsammans inventera lokala behov och lokala initiativ. Förslag ska fångas upp av förbundet 
centralt. 

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

• Ny förbundsordning

• Interimsstyrelsen



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Förbundets namn och säte

• Förbundets namn är Samordningsförbundet Västmanland.

• Förbundet har sitt säte i Fagersta kommun.

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, samt Region Västmanland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Förbundets ändamål

• Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Af, Fk, Regionen och samtliga kommuner i förbundet.

• Effektiv resursanvändning, samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta.

• Gemensamt utveckla insatser och metoder för stöd till individer där samhället behöver mobilisera gemensamma 
resurser. Förbundets insatser ska utgå från de enskilda individernas behov. 

• Samverkan ska präglas av lokal förankring och engagemang, jämlikt inflytande och lokal närvaro. 

• Via samordningsförbundet skapas förutsättningar att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. 
Samordningsförbundet utgör en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, 
vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Styrelse, uppgifter och beslutanderätt

• Förbundet ska ledas av en styrelse med 13 ledamöter och 13 ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och 
en ersättare för denna. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 

• Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen 

• Stödja samverkan mellan förbundets parter

• Finansiera samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för individer

• Besluta om förbundets medel, upprätta budget och årsredovisning och följa upp och utvärdera beslutade insatser

• Får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar 
myndighetsutövning

• Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Personal

Förbundsstyrelsen ska anställa en förbundschef, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. 

Initiativrätt och samråd

• Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen

• Styrelsen ska informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av förbundets 
verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

• Styrelsen har rätt att få de yttranden och upplysningar från förbundsmedlemmarna som den behöver 
för att kunna fullgöra sina uppgifter.



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

• Medlemmarna har andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit. 

• Staten bidrar med 50%, Regionen 25% och kommunerna gemensamt 25%. Fördelningen mellan kommunerna 
ska göras utifrån invånarantalet i åldern 16–67 år den 1 november året före det år som fördelningen avser.

Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn

• Delårsuppföljning med helårsprognos 

• Årsredovisning/bokslut med redovisning av verksamhetens utfall 



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Budget

• Senast den 30 november ska budgeten för nästkommande kalenderår vara beslutad. Dessförinnan ska 
samråd ske med förbundsmedlemmarna. 

• För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

Revisorer och revision

• Förbundets räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje 
förbundsmedlems räkning. 

• För staten ska Fk utse en gemensam revisor. 
För Regionen och kommunerna ska Regionfullmäktige utse en gemensam revisor. 



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Utträde, likvidation och upplösning

- En förbundsmedlem kan lämna förbundet. Uppsägningstiden är tre år.

- Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar lämnar förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 

- När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Sedan ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Styrelsen ska avge en slutredovisning för sin förvaltning,  – via förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet, redovisning av skulder, försäljning av egendom samt skiftet av resterande 
tillgångar. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har 
delgivits medlemmarna.



Förslag Ny förbundsordning (2024-01-01)

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region 
Västmanlands principer. 

Utöver arvode vid styrelsens sammanträden utgår ett fast årligt arvode till ordförande och vice ordförande i 
förbundet. Det fasta arvodets storlek är för ordförande 7 % och för vice ordförande 5 % av det belopp Region 
Västmanland fastställer för fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i säteskommunen 

Förbundets bildande

Förbundets anses bildat den 1 januari 2024 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten 
godkänt denna förbundsordning. 
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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 (april-dec 2023) /i förbundsstyrelse (2024-2026)

• Arvoderingsregler interimsstyrelse

• Behov av stöd hos förbundsmedlemmarna? 



Kommande möten

• 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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