
 

 

 

Beslut om att delta i länsprocess 
 

Bakgrund 
I december 2020 fattade länsmedlemssamrådet (ägarmötet) för länets tre 

samordningsförbund ett beslut att det ska tas fram förslag på hur verksamheten i 

förlängningen kan organiseras i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras.  

 

Varje samordningsförbund består av fyra parter som verkar enligt lag Finsam 

(2003:1210) och har till uppgift att tillsammans utveckla och effektivisera 

samverkan för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 

mot arbete. Detta sker både genom strukturella insatser och individinsatser. 

Tre av förbundets fyra parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Västmanland är länstäckande och vill att det ska bli ett länsförbund. Länets 10 

kommuner är den fjärde parten och där saknas beslut idag.  

Läs mer om samordningsförbundens uppdrag på den länsgemensamma 

hemsidan: https://samordningvastmanland.se/  

 

Samordningsförbundens styrelser har länge diskuterat frågan och är idag eniga 

om att ett länsförbund är den bästa vägen mot ytterligare samverkan och 

kostnadseffektiv resursanvändning. Det finns för- och nackdelar, där 

fördelarna anses överväga. Den största fördelen som framhålls är att 

samordningsförbundens insatser ska vara jämställt tillgängliga oavsett var i 

länet man bor. Ett länsförbund blir ett tydligare och mer kraftfullt förbund 

med en styrelse, en administration, en revision och en verksamhetsplan med 

budget för hela länet, i stället för tre av allt.  

 

Länsprocess 
De tre förbunden har alltid samarbetat på tjänstepersonsnivå och haft 

strukturella insatser tillsammans (kartläggningar, förstudier, utbildningar, 

konferenser). Den samverkan har ökat inte minst i och med pandemin och 

numera är föreläsningar och andra träffar ofta digitala och erbjuds alla 

medlemmar i länet. Förbunden har dock inte möjlighet att lägga samman 

medel till individinsatser eller att tjänstepersonerna formellt kan gå in och 

ersätta varandra i alla lägen då de har olika arbetsgivare.  

 

Länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför beslut om ja eller nej till 

ett samägt samverkansorgan i Västmanland, där individens behov står i fokus. 

Lokal förankring, jämlikt inflytande och lokal närvaro är ett krav och en självklarhet för 

alla medlemmar. Alla länets medborgare som är 16-64 år och i behov av 

https://samordningvastmanland.se/


samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är samordningsförbundens 

målgrupp. 

 

För att alla perspektiv och goda idéer ska tas tillvara, inbjuds härmed samtliga 

av samordningsförbundens medlemmar i Västmanland att delta i processen 

mot ett eventuellt framtida länssamordningsförbund. Ett länspresidium håller i 

arbetet tillsammans med ett externt processtöd inom befintlig budget.  

 

Beslut att delta i processen behöver tas senast i mars 2022.  

 

Tidplan 
2021 

7 december Länsmedlemssamråd (ägarmöte) 

2022 

Jan-mars Medlemmarnas beslut att delta i länsprocessen. 

April Lokala ägarmöten, ett för varje samordningsförbund 

Därefter följer Länsmedlemssamråd, formellt beslut om länsförbund och 

fortsatt process, till exempel att ta fram en ny förbundsordning 

2023 

Alla beslut för ett länsförbund är tagna. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Arboga kommun ska delta i länsprocessen 

och delegerar deltagandet till sin representant i det lokala 

samordningsförbundets styrelse. 
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