
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2011-09-09 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2011-09-09 § 35-36 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2011-09-13 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2011-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Blåsippan, Förvaltningshuset, Köping, 9 september, 14.30-16.30 

Beslutande Görel Nilsson (S) Kungsörs kommun Ordförande 
Carl-Inge Westberg (S) Köpings kommun - ersättare 
Agneta Bode (S) Arboga kommun  
Simån Cicek (V) Landstinget Västmanland  
Susanne Norlin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
 
 
 

 

Övriga deltagande 
Margareta Karlsson (M) Kungsörs kommun  
Ersättare 

Carl-Inge Westberg (S) Köpings kommun  
 

Ida Frödén, sekreterare 
Tjänstemän 

Lars Silvervret, samordnare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
 

Justerare Agneta Bode (S)Arboga kommun  Paragrafer  § 35-36 
Justeringens tid och plats 

Köping 2011-09-09 
Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Ida Frödén 
 Ordförande  ......................................................................  

Görel Nilsson (S) Kungsörs kommun  

 Justerande  ......................................................................  
Agneta Bode(S) Arboga kommun  
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Datum 

2011-09-09 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

SVM § 35 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslut 
 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande. 
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2011-09-09 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 36    Dnr 2011/14 
 
Regional ansökan om ESF-medel – ”Flätan” 
 
Försäkringskassan och samordningsförbunden i Västerås och Västra Mälardalen 
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 ”Flätan” kommer att genomföras inom programområde 2 vilket innebär 
en inriktning mot personer som saknar arbete. Den aktuella utlysningen är på 1,3 
miljarder. 
 
Målgruppen är företrädesvis personer 18-29 år som antingen har fått diagnos eller 
som lider av någon form av psykisk ohälsa och som inte kan tillgodose sig de 
rehabiliteringsåtgärder som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har att 
erbjuda. Ersättningsformen kan variera beroende på var i systemet de befinner sig. 
 
Projektet ”Flätan” kommer att bedrivas som ett paraplyprojekt och projektidén 
bygger på tanken att sammanlagt sex samordningsförbund inom Östra 
Mellansverige tillsammans bygger ett nätverk för att föra samman de goda 
erfarenheter som varje samordningsförbund har och kommer att få. Vi i 
Västmanland d.v.s. samordningsförbunden Västerås och Västra Mälardalen 
kommer att vara ett av dessa sex delprojekt. 
 
Samordningsförbunden Västerås och Västra Mälardalen har för avsikt att 
delfinansiera ett projekt vars målsättning är att arbeta fram en metod för att få ut 
personer, företrädesvis 18-29 år, med psykiskt och neuropsykiatriskt 
funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden och mot självförsörjning. För att 
uppnå detta mål behöver vi öka kunskapen kring psykiska och neuropsykiatriska 
funktionshinder samt utveckla arbetsmetoder dels för att få ut målgruppen i arbete 
och dels för att öka samverkan myndigheterna emellan. 
 
Simån Cicek (V) Landstinget Västmanland yrkar att Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen ska ställa sig bakom projektansökan för projektet ”Flätan”. 
 
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen, reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen ställer sig bakom projektansökan för 
projektet ”Flätan”.  
 
________ 
 
Exp. till: Alf Uttermalm, Försäkringskassan 
 Samordningsförbundet Västerås 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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