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Bildande av ett länsgemensamt samordningsförbund i 
Västmanland 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun godkänner bildande av ett gemensamt 

samordningsförbund i Västmanland. 

2. Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i 

Västmanland godkänns. 

3. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordnings-

förbundet fastställs till 2023-05-01.  

4. Förslag till reviderad förbundsordning för samordningsför-

bundet Västra Mälardalen godkänns.   

5. Samordningsförbundet Västra Mälardalen likvideras när för-

valtningsberättelsen och redovisningshandlingarna för 2023 

har delgivits medlemmarna. 

Sammanfattning 

I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Region Västmanland och samtliga kommuner i Västmanland 

utrett bildande av ett gemensamt samordningsförbund. Under 

2022 beslutade länspresidiet att ta fram underlag för beslut om 

bildande av ett gemensamt samordningsförbund eller inte.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-22, § 45, att Arboga kom-

mun ska delta i länsprocessen för framtagande av underlag inför 

ställningstagande om eventuellt länsgemensamt samordnings-

förbund samt, att deltagande i länsprocessen delegeras till kom-

munens representant i Västra Mälardalens Samordningsförbun-

dets styrelse. 

Processen resulterade i ett ställningstagande från samtliga parter 

att det ska bildas ett gemensamt samordningsförbund, vilket har 
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lett till att samtliga parter har undertecknat en gemensam 

avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaring – Bildande av ett länssamordningsförbund i 

Västmanland, undertecknades av kommunstyrelsens ordförande 

i oktober 2022. 

För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande par-

terna fatta beslut om att godkänna en förbundsordning. Förelig-

gande förslag till förbundsordning har tagits fram av läns-

presidiet. 

För att få en möjlighet till en kvalitativt bra övergång föreslås att 

det bildas en interimistisk styrelse inför start av det gemensamma 

samordningsförbundet i Västmanland. Den interimistiska 

styrelsen bildas från 1 maj 2023. Under perioden 1/5 – 31/12 2023 

kommer den interimistisk styrelsen att verka inom det nya 

samordningsförbundet och ha ansvar för att förbereda 

organisatoriska förändringarna och start av det gemensamma 

samordningsförbundet 2024-01-01. 

Beslut om godkännande av förbundsordning för ett gemensamt 

samordningsförbund i Västmanland innebär samtidigt att 

nuvarande tillgångar och skulder i Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen överförs till det nya samordningsförbundet i 

Västmanland. 

Förbundsordningen för samordningsförbundet Västra Mälar-

dalen föreslås revideras med nedanstående text under den § som 

hanterar likvidation och upplösning i förbundsordningen, för att 

möjliggöra att samtliga tillgångar kan överflyttas till det gemen-

samma samordningsförbundet Västmanland: ”Efter samråd och 

beslut kan förbundet träda i likvidation. Kvarvarande tillgångar, 

skulder, egendom och verksamhet överförs från och med den 1 januari 

2024 till det gemensamma Samordningsförbundet Västmanland” 

Samtliga kommuner i Västmanland ska finnas representerade i 

styrning av det nya länsgemensamma samordningsförbundet, 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Västmanland. 
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