
 
 

 

Sammanträdesprotokoll Länspresidiemöte  

2022-11-08—2022-11-09-11 

 

Närvarande länspresidium:  

 Lena Eldståhl (ordf)), Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 Helena Norrby (vice ordf), Norra Västmanlands 

Samordningsförbund  

 Ann-Louise Molin Östling (ordf) , Samordningsförbundet Västerås 

 Linda Söder Jonsson (vice ordf), Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen (dag 1) 

 

Närvarande övriga: 

 Maria Kesselring, (tillträdande ledamot i styrelsen för 

Samordningsförbundet Västerås) 

Catarina Örtengren, (förbundschef) Samordningsförbundet 

Västerås 

 Linda Anderfjäll (förbundschef) Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen 

 Ann Rilegård (förbundschef) Norra Västmanlands 

Samordningsförbund 

 

 

Plats och tid 

Fagerudd konferens, Enköping, 2022-11-08 kl. 09:00-16:30 och 2022-11-09 kl 

08:30-12:00. 

 

Agenda/förslag till frågor som behöver diskuteras (och bli till 

rekommendationer till förbundsmedlemmarna, interimsstyrelse och 

lokala befintliga styrelser)  

 

1. Nya förbundets namn och säte 

2. Nytt förbund eller gå upp i befintligt 

3. Länssamordningsförbundet arbetsgivare eller ej 

4. Bemanning länssamordningsförbund 

5. Skapa förutsättning för tjänstepersonerna att bistå processen med 

länssamordningsförbund 2023 

6. Förslag till verksamhet länssamordningsförbund  

7. Styrelseutbildningar 2023/2024 

8. Budget interimsstyrelse 

9. Rekommendation om hantering av eget kapital 

10. Korta informationsmöten under hösten till förbundsmedlemmarna– 

vad och vem ska informera och informeras 
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11. Mål och vision för länssamordningsförbundet 

12. Mötestider länspresidiet 2023 VT 

 

 

1. Nya förbundets namn och säte samt om ett helt nytt förbund ska 

bildas eller utöka ett befintligt förbund 

 

Charlotte Axelsson, externt processtöd LEDA AB, har 

rekommenderat att välja att behålla ett av de tre befintliga 

samordningsförbunden och utvidga detta. Detta är en betydligt 

mindre komplicerad väg att gå än att bilda ett helt nytt förbund.  

(Se bilaga 1) 

Norra Västmanlands Samordningsförbund är det förbund i 

Västmanland som bildades först, och är också det enda av de tre 

förbunden som är arbetsgivare. Vid en utökning av Norra 

Västmanlands Samordningsförbund kan redan befintliga 

stödstrukturer användas initialt för att underlätta starten på det 

utvidgade förbundet.   

 

Beslut:  

Länspresidiet rekommenderar förbundsmedlemmarna:  

- att Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet 

Västra Mälardalen går upp i Norra Västmanlands 

Samordningsförbund.   

- att det utvidgade förbundets namn ska vara 

Samordningsförbundet Västmanland och ha en ny logotype 

- att det utvidgade förbundets säte ska vara i Fagersta kommun 

- att det blir ett fysiskt kontor i Fagersta och i Västerås 

- att ledamöterna i interimsstyrelsen utses senast 31 mars 2023 

och att de påbörjar sitt gemensamma planeringsarbete så snart 

som möjligt, helst 1 juni 2023 

- att fastställa arvodesregler för interimsstyrelsen  

 

Länspresidiet rekommenderar interimsstyrelsen: 

- att initialt använda de stödresurser (ekonomi, löneservice, IT 

etc) som redan finns i norra länsdelen 

 

2 Bemanning av länssamordningsförbundet samt om förbundet 

ska vara arbetsgivare eller ej.  

Bildandet av ett nytt förbund innebär ett stort 

förändringsarbete. Därför är det viktigt att redan upparbetad 

erfarenhet, bred kompetens och lokal förankring finns med 

redan från början.  

Länspresidiet anser därför att det är av yttersta vikt att de tre 

tjänstepersonerna som idag finns i de tre förbunden även 

fortsättningsvis finns med i det nya Länssamordningsförbundet. 

Detta är avgörande för det nya förbundet att inte ska tappa 

kompetens och erfarenhet.  
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Det kommande Länssamordningsförbundet föreslås ha ett 

kansli som leds av en förbundschef. Dessutom bör det inrättas 

en funktion som biträdande förbundschef samt ett kvalificerat 

processtöd. Dessa funktioner utgör förbundets ledningsgrupp 

som formerar sig utifrån sina styrkor och förutsättningar. I 

dagsläget är två av de tre nuvarande förbundscheferna anställda 

av en medlemskommun, medan den tredje förbundschefen är 

anställd av samordningsförbundet. 

Ledningsgruppen föreslås vara anställda av förbundet.   

 

Länspresidiets ambition och viljeinriktning avseende kansli i 

länssamordningsförbundet i Västmanland framgår i övrigt i 

bilaga 2.  

 

Beslut:  

Länspresidiet rekommenderar förbundsmedlemmarna:  

- att vid ett samgående i ett länssamordningsförbund ska befintlig 

förbundspersonal lyftas in i det nya förbundet.  

- att Samordningsförbundet ska vara arbetsgivare för förbundets 

personal  

 

Länspresidiet rekommenderar interimsstyrelsen: 

- att så tidigt som möjligt formulera en uppdragsbeskrivning för 

förbundschefen 

- att så tidigt som möjligt utse den nya förbundschefen  

 

3 Hur skapa förutsättning för tjänstepersonerna att bistå 

processen med länssamordningsförbund under 2023 parallellt 

med det ordinarie samverkansarbetet. 

Förbundschefernas engagemang och stöd i processen mot ett 

länssamordningsförbund kommer vara viktig under 2023. 

Samtidigt pågår de tre förbundens lokala verksamhet parallellt. 

För att skapa förutsättningar för länsprocessen och samtidigt 

som arbetssituationen för förbundspersonalen ska bli rimlig 

behöver de tre lokala styrelserna ta ställning till prioriteringar 

av sina resurser.  

Diskussion fördes om möjligheten för fortsatt stöd av externt 

processtöd.  

 

Beslut: 

- Länspresidiet rekommenderar de tre nuvarande lokala 

förbundsstyrelserna att prioritera och stödja förbundets 

verksamhet 2023 så att det också finns resurser och utrymme att 

bistå länsprocessen.  

- Att förlänga nuvarande avtalet med externa processtödet under 

2023.  

 

4 Hantering av eget kapital  

De tre nuvarande samordningsförbunden är olika stora och har 
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olika stort eget kapital. De överskott som tidigare har funnits 

har till stor del använts för samverkansarbete. Det kommer vara 

viktigt att länssamordningsförbundet har en ekonomisk buffert, 

framför i ansvaret som arbetsgivare.   

 

Charlotte Axelsson, externt processtöd LEDA AB, skriver i ett 

underlag till länspresidiet (bilaga 1) att vid en hopslagning 

behöver medlemmarna ta beslut om hur återstående kapital ska 

hanteras. I enlighet med de gällande förbundsordningarna för 

respektive förbund gäller vanligen att kvarvarande kapital, vid 

en likvidation, fördelas till medlemmarna i proportion till vad 

var och en har bidragit med. Det smidigaste sättet att reglera 

vad som ska hända med återstående kapital i de olika 

förbunden som går samman torde vara att medlemmarna 

samtidigt med beslutet om förbundsordningen för det 

gemensamma förbundet beslutar om hanteringen av 

återstående kapital. Detta kan ske genom att återstående kapital 

betalas tillbaka till medlemmarna för att sedan direkt utbetalas 

till det nya gemensamma förbundet. 

Ett annat alternativ är att allt återstående kapital i förbunden går 

tillbaka till respektive medlem.  

 

Eftersom förbundsmedlemmarna redan tidigare avsatt medlen 

(det egna kapitalet) för finansiell samordning och att det nya 

förbundet behöver en ekonomisk buffert anser länspresidiet att 

det egna kapitalet vid utgången av 2023 bör föras över till 

länsförbundet.  

En rimlig buffert kan vara förbundets personalkostnad för 4-6 

månader, dvs 1 000 -1 400 tkr. (Personalkostnad lön, sociala 

avgifter och pensionsavsättningar är ca 243 tkr/månad).  

Det vore bra om de tre förbunden kan bidra med någorlunda 

samma belopp av eget kapital in i länsförbundet.  

Beslut om hantering av eget kapital påverkar planering av 

verksamhet och budget 2023. Ett förslag kan vara att de 

nuvarande förbunden planerar för att kunna bidra med följande 

belopp som eget kapital: 

Samordningsförbundet Västerås 400 tkr 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 400 tkr 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 200 tkr 

(Länspresidiet anser att det är rimligt att Västra Mälardalen 

bidrar med ett lägre belopp än övriga två förbund, då förbundet 

är minst av de tre. 

Alla behöver även föra över medel i eget kapital som räcker till 

bokslut, årsredovisning och revision för 2023 för respektive 

förbund.  

 

Beslut: 

Länspresidiet rekommenderar förbundsmedlemmarna 
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- att de tre förbundens egna kapital vid utgången av 2023 

överförs till länssamordningsförbundet. 

 

Länspresidiet rekommenderar styrelserna för 

samordningsförbunden i länet  

- att planera för att kunna bidra med eget kapital in i 

länsförbundet med ca 400 tkr från Samordningsförbundet 

Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund samt 

200 tkr från Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Detta är 

utöver medel som ska räcka till bokslut, årsredovisning och 

revision för 2023 för respektive förbund. 

 

5 Förslag till verksamhet/ insatser i länssamordningsförbund 

samt budget för interimsstyrelsen 

I den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen om bildande 

av länssamordningsförbund framgår översiktligt vad 

förbundsmedlemmarna anser vara viktiga principer och 

verksamheter. Förbundscheferna har, på uppdrag av 

länspresidiet, lämnat förslag på vilka insatser som kan vara 

viktiga att ta med in i länsförbundet, och dessa framgår av 

bilaga 3.   

Länspresidiet anser att samtliga föreslagna insatser är 

angelägna, men i det fall förbundets medel inte räcker till 

samtliga insatser behöver de nuvarande lokala styrelserna göra 

prioriteringar redan under 2023.  

 

De tre förbunden har sedan tidigare kommit överens om att 

avsätta 250 tkr vardera per år för länsgemensamma insatser och 

aktiviteter, t ex Grönkvist handledarutbildning och 

Lösningsfokuserat ledarskap. Avtal om ca 200 tkr är tecknat 

med en utbildningsanordnare, och löper under 2023.   

Det behöver också avsättas medel under 2023 för arbetet med 

bildandet av länssamordningsförbundet, t ex fortsatt externt 

processtöd, styrelseutbildning, arvoden och ersättningar till 

interimsstyrelsen. Länspresidiet förslår därför att 

Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands 

Samordningsförbund avsätter ytterligare 75 tkr vardera i budget 

2023.  

 

Beslut: … 

- Länspresidiet rekommenderar styrelserna för nuvarande 

Samordningsförbund att först ha en intern process under våren 

2023 med uppföljning av de egna insatsernas resultat och 

kvalitet. De insatser styrelsen bedömer kan vara till nytta för 

hela länet, tas upp för diskussion i interimsstyrelsen inför 

Verksamhetsplan och Budget 2024. 
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- Länspresidiet rekommenderar styrelserna för nuvarande 

Samordningsförbund att budgetera med följande belopp för 

länsgemensamma insatser/aktiviteter 2023:  

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 250 tkr 

Samordningsförbundet Västerås 325 tkr 

Norra Västmanlands Samordningsförbunden 325 tkr 

 

6 Styrelseutbildning 2023/2024 

Förbundscheferna har på uppdrag av länspresidiet och  

tillsammans med Charlotte Axelsson, externa processtödet, 

LEDA AB, skissat på en modell för länsgemensam 

styrelseutbildning. (Bilaga 4) Utbildningen består av 4 

moduler/halvdagar och behöver ske tidigt under 2023. Samtliga 

ledamöter, såväl ordinarie som ersättare, ska erbjudas att delta i 

utbildningen.  

Länspresidiet påpekar vikten av att utveckling av 

grupprocessen (teambuilding) påbörjas redan i inledningen av 

utbildningen, och att frågan om länsförbundets mål och vision 

diskuteras. Tips på att sätta samman en digital mapp med 

information till deltagarna i styrelseutbildningen. 

 

Beslut: Förbundscheferna får i uppdrag att fortsätta planeringen 

av styrelseutbildning enligt föreslagen modell, och att snarast 

sätta datum för utbildningen.   

 

7 Korta informationsmöten till förbundsmedlemmarna under 

hösten – vad och vem ska informera och informeras 

 

Vid möte med förbundsmedlemmarna den 21 september 2022 

beslutades att medlemmarna ska ges insyn i, och möjlighet att 

komma med inspel om, läget i processen mot 

länssamordningsförbund 2024. Länspresidiet har fått 

förbundsmedlemmarnas mandat att ta fram förslag och 

underlag för beslut om bildandet av länssamordningsförbundet.  

Detta planeras ske vid korta digitala möten under hösten. 

Följande tillfällen är planerade: 

15/11, 29/11 och 13/12 kl 15:30-16:15.  

Det kommer också finnas information på förbundens 

gemensamma websida under länken ”Länssamordningsförbund 

2024”.  

 

Beslut:  

Att höstens infomöten ska ledas av länspresidiet enligt följande: 

15/11 ordf SF Västerås  

29/11 ordf Norra Västmanlands SF  

13/12 ordf SF Västra Mälardalen  
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Vid protokollet: 

 

 

Ann Rilegård, protokollförare 

 

 

 

 

Justeras:  

 

 

Linda Söder Jonsson 

Vice ordförande Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

 

 

 

Lena Eldståhl 

Ordförande Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 

 

 

Ann-Louise Molin Östling 

Ordförande Samordningsförbundet Västerås 
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