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Verksamhetsstart 
länsförbundet

Interimsstyrelsen 
tillträder 1/5 

(första möte 10/5)

Jan 24

Juni-dec

Bokslut och 
likvidation

Feb

Beredning och beslut om 
ny förbundsordning, eget 

kapital, ledamöter 
interimistisk styrelse 

senast 31 mars

VP och 
budget 

senast nov

Avsiktsförklaring om att 
bilda ett Länsförbund

Samråd mellan 
parterna

Delta i 
Länsprocessen

Beslut delta i 
Länsprocessen

Framtagande av beslutsunderlag 
- förbundsordning - tillsammans 

med parterna
Analys och förslag

Beslutsunderlag inför 
beslut om 

Länsförbund

Mars 22

April Maj Maj Juni

Juni Juli

Nov Jan

Okt Nov

Aug Sept

NovJuni

Bemanna med FC och planera 
övergång/verksamhetsstart

AF beslutat 11/1

Fagersta 20/3

FK beslutat 13/1

Västerås 9/3Regionen beslutat 
14/2

Tidslinje uppdaterad 2023-01-15

Surahammar 27/2
Norberg 
beslutat 6/2

Sala 27/2

Köping 7/3

Kungsör 13/3



Styrelseutbildning och styrelseutveckling för 
Samordningsförbunden i Västmanland 

- Modul I  2023-02-02 (genomförd)
- Modul II 2023-03-31
- Modul III-V juni-okt 2023 

Innehåll
- Grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen och dess lagstiftning.

- Arbetssätt och roller i Samordningsförbund 

- Styrelsens ansvar och ekonomiska begrepp kopplade till Finsam

- Organisering av verksamheter som stöds av samordningsförbundet / Resultat av samverkan

- Strategiska kontra operativa frågor för styrelsen

- Konflikthantering och förändringsledning

- Lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt



Lokala styrelserna vs interimsstyrelsen – vem gör vad?

De 3 befintliga förbundsstyrelserna – ansvarar för respektive lokalt Samordningsförbunds 
verksamhet 2023

Interimsstyrelsen – ansvarar för att förbereda och vidta nödvändiga åtgärder inför verksamhetsstart 
1 januari 2024. Ska bland annat utse förbundschef, se över befintliga avtal samt utarbeta 
underlag för verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen för Samordningsförbundet Västmanland – ansvarar för verksamheten från och med 
2024-01-01



Interimsstyrelse för Samordningsförbundet Västmanland

Maj-december 2023
1 ledamot och 1 ersättare för varje förbundsmedlem ska formellt ha 
valts senast 31 mars. 

Konstituerande möte 10 maj kl 15.30 (digitalt)
- Val av ordförande och vice ordförande
- Kommande mötestider

Fortsatt externt processtöd under 2023



Information om processen

• Lägesrapporter (digitala möten)

• 3 april kl 15.30-16.15

• Fortsätter under året. 
Nya mötestider kommer inom kort.

• Löpande info/lägesrapport på 
samordningvastmanland.se

Länssamordningsförbund 2024 –
Samordningsförbunden i Västmanland 
(samordningvastmanland.se)

• Kontakt Länspresidiet:
• Samordningsförbundet Västra Mälardalen

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

• Shpetim Pirakku, shpetim.pirakku@koping.se

• Samordningsförbundet Västerås

• Maria Kesselring, maria.kesselring@vasteras.se

• Norra Västmanlands Samordningsförbund 

• Elisabet Pettersson, elisabet.pettersson@sala.se

• Anders Johannesson, anders.johannesson@hallstahammar.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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