
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2011-08-19 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2011-08-19 § 29-34 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2011-08-23 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2011-09-14 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  
Ida Frödén 
 

 
 

Plats och tid Blåsippan, Förvaltningshuset, Köping, 19 augusti, 14.00-15.35 

Beslutande Andreas Trygg, Köpings kommun (V) 
Agneta Bode, Arboga kommun, (S) Ordförande 
Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) ersättare 
Simån Cicek, Landstinget Västmanland (V) 
Susanne Norlin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
 
 
 

 

Övriga deltagande 
Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) 
Ersättare 

 

Ida Frödén, sekreterare 
Tjänstemän 

Lars Silvervret, samordnare 
 

Justerare Andreas Trygg, Köpings kommun (V) Paragrafer  § 29-34 
Justeringens tid och plats 

Köping 2011-08-19 
Underskrifter Sekreterare Ida Frödén 

 Ordförande  ......................................................................  
Agneta Bode, Arboga kommun (S) 

 Justerande  ......................................................................  
Andreas Trygg, Köpings kommun (V) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 
Datum 

2011-08-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

SVM § 29 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslut 
 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande. 
 
 
 
SVM § 30    Dnr 2011/13 

 
Projektansökan Återtåget 
 
P.A.L-Utveckling har inkommit med en ansökan om medel till projektet 
Återtåget. Projektet vänder sig till människor i behov av stöd till att återgå till 
egen försörjning eller studier. Syftet med projektet är enligt ansökan ”att genom 
en tvåstegsprocess lyfta personen både mentalt och kunskapsmässigt. Återtåget 
ska bli början till egen försörjning och gå så smidigt som möjligt. Personen ska 
känna att P.A.L-Utveckling gör skillnad för personens framtid. ” 
 
Ärendet har diskuterats i Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
beredningsgrupp och en enig beredningsgrupp noterade att 
samordningsförbundets uppsatta kriterier för projekt inte är uppfyllda då 
motsvarande arbete idag finns inom respektive kommun och Arbetsförmedlingen.  
 
Beslut 
 
Medel till projektet Återtåget beviljas ej.  
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf 
 Diariet 
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SVM § 31    Dnr 2011/14 
 
Regional ansökan om ESF-medel 
 
Försäkringskassan och samordningsförbunden i regionerna Västmanland, 
Södermanland och Östergötland har tagit initiativ till att lämna in en ansökan om 
att få bedriva ett projekt inom Europeiska socialfonden. Försäkringskassan har för 
avsikt att bli projektägare. Projektet kommer att genomföras inom programområde 
2 vilket innebär en inriktning mot personer som saknar arbete. Den utlysning som 
är aktuell är på 1,3 miljarder och sista ansökningsdag är den 15 september.   
 
Den 29 juni 2011 träffades bl.a. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och flera 
samordningsförbund för att påbörja arbetet med en projektansökan. Mötet 
genomfördes med stöd av Göran Sjöberg på European Minds och European 
Minds kommer fortsättningsvis att vara vårt processtöd. Vår inriktning är att starta 
ett större projekt som innebär att varje samordningsförbund utgör ett delprojekt. 
 
Efter diskussioner har Samordningsförbundet Västra Mälardalen och 
Samordningsförbundet Västerås beslutat att göra en gemensam ansökan kring 
neuropsykiatri/psykiska funktionshinder. Gruppernas svårigheter sammanfaller 
ofta och liknade åtgärder/insatser kan vara relevanta.  
 
Inför framtagandet av ESF-ansökan ansöks om medel för 30 arbetsdagar för 
ämneskompetent medarbetare från psykiatrin. Arbetet innebär bland annat att 
designa projektmoduler och skriva relevant stödtext. Ansökan ska vara inlämnad 
till ESF 15 september 
 
Beslut 
 

1. Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska delta i regional ansökan om  
ESF-medel med minst ett delprojekt för målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder och neuropsykiatri   
 

2. Landstinget i Västmanland beviljas medel om 22 000 kr för skrivstöd inför 
framtagande av ESF-ansökan under förutsättning att 
Samordningsförbundet Västerås fattar liknande beslut.  

 
________ 
 
Exp. till: Alf Uttermalm, Försäkringskassan 
 Samordningsförbundet Västerås 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 32    Dnr 2011/15 
 
Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 
 
Samordnare Lars Silvervret föreslår revidering av förbundsordningen gällande när 
styrelsen är beslutsför. Förslaget är att § 6 i förbundsordningen ändras till 
”Styrelsen är beslutsför när minst fem av huvudmännen är närvarande.” 
 
Yrkanden 
 
Andreas Trygg, Köpings kommun (V) yrkar på avslag till förslaget och att 
nuvarande förbundsordning ska kvarstå.  
 
 
Beslut 
 
Förslaget avslås och nuvarande förbundsordning kvarstår.  
 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 33    Dnr 2011/4 
 
Inspirationsdag 2011-09-16    
 
Den partsgemensamma arbetsgrupp, som tillsattes på förslag från 
beredningsgruppen våren 2011, har under sina sammanträden jobbat med att 
diskutera och ta fram idéer på nya insatser som kan göras inom 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 
 
Ett led i detta arbete är att genomföra en inspirationsdag i Köping den 16 
september. 
 
Beslut 
 
Samordningsförbundet ska finansiera de kostnader som uppstår för hyra av lokal, 
samt fika till deltagarna under Inspirationsdagen den 16 september.  
________ 
 
Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

Diariet 
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SVM § 34 
 
Information från samordnaren 
 

• Riksdagsledamöter från Västmanland ska bjudas in för information om 
samordningsförbunden i Västmanlands verksamheter 

• Försörjningsmåttet 
• Momsfråga 
• Vägen in 
• Samhällsekonomisk utvärdering - sista anmälningsdag 28 september 
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