
Avsiktsförklaring   

Bildande av ett länssamordningsförbund i Västmanland 
 

Inledning 
Denna avsiktsförklaring syftar till att skapa förutsättningar för bildande av ett Länssamordningsförbund i 

Västmanland från och med 1 januari 2024.  

Vi som undertecknat denna avsiktsförklaring ställer oss bakom inriktning och förutsättningar som beskrivs 

nedan. Vi avser att aktivt stödja det fortsatta arbetet samt ta ansvar för att bildandet förankras i den egna 

organisationen så att upprättad tidplan hålls.  

 

Bakgrund 
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat bildande av ett 

länssamordningsförbund. Under 2022 beslutade länspresidiet att med stöd av externt processtöd ta fram 

ett underlag för att kunna besluta om ett Länssamordningsförbund ska bildas eller ej. Dialogprocessen 

under våren 2022 visade på ett stöd för att bilda ett länsförbund. Denna avsiktsförklaring anger vilka skäl 

som ligger till grund för ställningstagandet att bilda ett lässamordningsförbund samt vilka principer som ska 

vara vägledande.   

Att ingå i ett samordningsförbund är frivilligt och något som varje part själv tar ställning till. Utifrån 

dialogerna med alla medlemmar under våren 2022 framkom att flera medlemmar, inte minst länsaktörerna 

som ingår i alla tre förbund, ser det som omöjligt att fortsätta med tre förbund som det är idag. Alla 

medlemmar får nu ta ställning till om de vill ingå i ett länssamordningsförbund för att använda sig av 

samordningsförbundets lagstiftning, medel och organisation. Alternativet är att skapa samverkan på annat 

sätt med de aktörer man har behov av. Länsaktörerna och kommunerna samverkar både på strukturell nivå 

och individnivå och genom olika överenskommelser, men resurserna genom just samordningsförbundet 

kan endast användas av dem som är medlemmar. 

 

Skäl till att bilda ett Länssamordningsförbund 
Det finns flera skäl till att bilda ett förbund som omfattar hela Västmanland. Dessa skäl berör framför allt de 

invånare som är i behov av samordnat arbetslivsinriktat stöd men det handlar också om de samverkande 

parters förutsättningar för att kunna samordna sin verksamhet. Samtidigt finns det skäl som har bäring på 

samhällsnivån.  

Individperspektiv 

 Fler individer kan ta del av samverkande insatser. 

 Insatser och stöd till individer kan bli mer träffsäkra, till exempel genom att möta behov som 

kanske inte kan tillgodoses lokalt. 

 Insatser och stöd kan utföras mer professionellt, exempelvis med bredare kompetens. 

Samordningsförbundsperspektiv 

 Samordningsförbundets verksamhet kan bli mer professionell både operativt och administrativt, i 

stället för att en tjänsteperson ska genomföra alla uppdrag från styrelsen som det är idag. 

 Samordningsförbundet kan få en mer aktiv roll i strategiskt lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 
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 Samordningsförbundets verksamhet blir mer stabil och mindre sårbar med ett enda kansli men som 

är mer robust. 

 Lokala erfarenheter av effektiva insatser kan lättare spridas och implementeras i hela Västmanland 

Samverkande parters perspektiv 

 De samverkande parterna kan ”spetsa” sin kompetens i samverkan på den strukturella nivån 

 Genom att parterna behöver bemanna färre mötesforum ökar möjligheterna att medverka i 

samverkan.  

 Möjlighet att samverka effektivare lokalt och regionalt 

 Större möjligheter att ta del av medel från externa fonder, så som Europeiska Socialfonden (ESF). 

Samhällsperspektiv 

 Genom ökad effektivitet och tillgänglighet ökar de samverkande parternas legitimitet. 

 Samordningsförbundet får bättre kapacitet att medverka på nationell nivå som t ex Nationella 

Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 

 Ett större samordningsförbund blir mer kraftfullt, blir tydligare och kan öka det politiska 

engagemanget och därmed möjlighet att påverka organiseringen av välfärden. 

 

Utgångspunkter för ett Länssamordningsförbund 
Den generella välfärdspolitiken innebär att alla som har behov ska få ta del av den. Samtidigt behövs en 

lokal anpassning för att möta människors olika behov. Samverkan utifrån individers samlade behov sker 

lokalt. För att underlätta det lokala arbetet kan ett centralt kansli avlasta och stödja verksamheten. Detta 

underlättas av ett länssamordningsförbund. 

Samordningsförbund skapades för att organisera myndigheterna insatser utifrån individers behov och de 

lokala förutsättningar som råder. På så sätt skulle fler individer komma i arbete på ett effektivare sätt.  

Vi vill att det lokala perspektivet ska vara en utgångspunkt för organiseringen av samordningsförbundets 

verksamheter. Det innebär: 

 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 vi gemensamt har individens behov som utgångspunkt när vi organiserar vår verksamhet. 

 De samverkande parterna tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans inventera lokala behov. 

 Lokala initiativ och förslag ska fångas upp av förbundet centralt. 

 Det lokala arbetet ska stödjas av förbundet centralt. 

 Samtliga förbundsmedlemmar ska finnas representerade i samordningsförbundets organisation 

med likvärdigt mandat. 

 

Genomförande 
Denna avsiktsförklaring ligger till grund för utformande av ny förbundsordning och eventuella andra 

beslutsunderlag. Underlagen tas fram av parterna gemensamt med samma och likvärdigt mandat för alla 

blivande förbundsmedlemmar. Nuvarande samordningsförbund medverkar och stödjer processen.  

En ny förbundsordning ska beslutas senast 31 mars 2023 av respektive fullmäktige eller motsvarande. Från 

den 1 juni 2023 tillsätts en interimistisk styrelse som under hösten 2023 hanterar operativa uppgifter inför 

bildandet av Länssamordningsförbundet den 1 januari 2024.  
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Underskrifter (digitala) - ägarrepresentant eller på delegation av ägarrepresentant. 
 

 

Marija Mihajlovska Jonna Lindman Marino Wallsten  

Arbetsförmedlingen Arboga kommun  Fagersta kommun 

  

 

Melul Sevim  Catarina Pettersson Mikael Peterson 

Försäkringskassan  Hallstahammars kommun  Kungörs kommun 

 

 

Annika Duan  Johanna Odö  Kenneth Östberg 

Köpings kommun Norbergs kommun Region Västmanland 

 

    

Anders Wigelsbo Lena Lovén Rolén  Johanna Olofsson 

Sala kommun   Skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 

 

    

Staffan Jansson 

Västerås stad 
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