
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2011-10-31 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2011-10-31 § 37-48 
Datum för anslags 
uppsättande 

 
2011-11-14 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2011-12-06 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  
Emma Bertheussen 
 

 
 

Plats och tid Rum Takås, Kungsörs kommun, Drottninggatan 34, Kungsör 13.00-15.00 

Beslutande Görel Nilsson (S) Kungsörs kommun, Ordförande 
Andreas Trygg (V) Köpings kommun  
Ann Avdic (V) Arboga kommun, ersättare  
Simån Cicek (V) Landstinget Västmanland  
Susanne Norlin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
 
 
 

 

Övriga deltagande 
Ann Avdic (V), Arboga kommun 
Ersättare 

 

Ida Frödén, sekreterare 
Tjänstemän 

Emma Bertheussen, vik. sekreterare 
Lars Silvervret, samordnare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
 

Justerare Simån Cicek (V), Landstinget Västmanland  Paragrafer  § 37-48 
Justeringens tid och plats 

Köping 2011-11-11 
Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 
 Ordförande  ......................................................................  

Görel Nilsson (S) Kungsörs kommun  

 Justerande  ......................................................................  
Simån Cicek (V), Landstinget Västmanland 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 
Datum 

2011-10-31 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

SVM § 37 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslut 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande. 
 
 
 
SVM § 38    Dnr 2011/10 
 
Ekonomisk lägesrapport 
 
Samordnare Lars Silvervret och ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk 
lägesrapport.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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2011-10-31 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

SVM § 39    Dnr 2011/18 
 
Äskande av medel för 2012 
 
De tre kommunerna och Landstinget i Västmanland har tidigare beslutat avsätta 
sammanlagt 2 miljoner kr till Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
verksamhet 2012. Landstinget Västmanland avsätter 1 miljon kr och de tre 
kommunerna 1 miljon kr sammanlagt (Köping 500 tkr, Arboga 300 tkr och 
Kungsör 200 tkr).  
 
Enligt lagen om finansiell samordning ska staten, för arbetsförmedlingens och 
försäkringskassans räkning, bidra med motsvarande belopp som Kommun och 
Landsting. 
 
 
Beslut 
Styrelsen tillstyrker att Samordningsförbundet Västra Mälardalen äskar 2 miljoner 
kr från Försäkringskassan till verksamheten 2012 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 40    Dnr 2011/19 
 
Ansökan om medel – Projekt Kunskap-Arbete-Kvalitet i KAK 
 
Kommunerna i KAK-området har gemensamt ansökt om medel från ESF-rådet för 
ett projekt – Kunskap-Arbete-Kvalitet i KAK. 
 
Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år, med en oklar 
arbetsförmåga, som är i eller riskerar långvarigt beroende av offentlig försörjning.  
 
Projektet innehåller tre delar, en kartläggning och prövning av arbetsförmåga, en 
anställning i kombination med individuella kompetenshöjande insatser, och en 
uppföljning med innehåll om säkring och återförstärkning av etablerad 
arbetsförmåga.  
 
Av ansökan framgår att projektet söker medel för medfinansiering upp till 1 
miljon kr för 2012 från Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 
 
Preliminära kostnader för medfinansiering för 2013 och 2014 finns också i 
ansökan, men bör beslutas vid ett senare tillfälle.   
 
Beredningsgruppen enades vid sitt sammanträde den 10 oktober att 
rekommendera styrelsen att avsätta medel för medfinansiering av projektet 
Kunskap-Arbete-Kvalitet, upp till högst 1 miljon kr för 2012.  
 
Ordförande Görel Nilsson (S) yrkar att styrelsen ska bevilja medfinansiering av 
projektet upp till högst 1 miljon kr under 2012, 2 miljoner kr under 2013 och  
1 miljon under 2014, under förutsättning att ESF-medel till projektet blir 
beviljade. 
 
Beslut 
Styrelsen beviljar medfinansiering av projektet upp till högst 1 miljon kr under 
2012, 2 miljoner kr under 2013 och 1 miljon under 2014, under förutsättning att 
ESF-medel till projektet blir beviljade. 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 41    Dnr 2011/20 
 
Ansökan om medel till projekt – Säkerhet 
 
Ekonomihuset Jan Wessen har till Samordningsförbundet Västra Mälardalen lämnat 
in en ansökan, tidigare sänd till ESF-rådet. Projektet anhåller om medfinansiering till 
projektet Säkerhet med 50 000 kr från Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
 
Vid beredningsgruppens diskussion i ärendet den 10 oktober framkom bland annat 
följande synpunkter: 
 
Projektet avser ett mycket smalt område gällande den målgrupp 
Samordningsförbundet har i uppdrag att arbeta för. 

 
Delar av de insatser som är tänkta att ske i projektet, skulle mycket väl kunna göras 
inom ordinarie verksamhet, t ex i det Jobbcenter som redan finns i Köping. 
 
En enig beredningsgrupp föreslår styrelsen att inte bevilja de sökta medlen. 
 
Beslut 
Styrelsen avslår begäran om medfinansiering till projektet – säkerhet. 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf 
 Diariet 
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SVM § 42    Dnr 2011/21 
 
Utvärderingspolicy för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
 
Alla projekt och insatser som finansieras med medel från samordningsförbundet 
ska utvärderas. Så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat 
bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas. 
  
Modellen för utvärdering av verksamheter inom ramen för Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen bör vara självvärdering. Självvärdering enligt 9-fältsmodellen 
är vanligt förekommande bland samordningsförbund i landet, och har utvecklats 
av institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  
 
Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis 
externa utvärderingar och studentarbeten. 
 
 
Beslut 
Styrelsen antar självvärdering enligt 9-fältsmodellen som utvärderingsmodell för 
alla kommande projekt och insatser i samordningsförbundets regi.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 43 
 
Informationsbroschyr Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
 
Marknadsföring av Samordningsförbundet Västra Mälardalen är av största vikt. 
Det kan ske på många olika sätt. Ett enkelt sätt är att ta fram en broschyr/folder, 
som kortfattat beskriver förbundets verksamhet. 
 
 
Beslut 
Styrelsen uppdrar till samordnaren att ta fram en informationsbroschyr enligt 
förslag efter föreslagna korrigeringar. 
 
 
 
 
SVM § 44    Dnr 2011/16 
 
Förslag till nya stadgar NNS 
 
En arbetsgrupp utsedd av Nationella nätverket för Samordningsförbund, NNS, har 
arbetat fram ett förslag till nya stadgar att beslutas vid kommande extra årsmöte i 
Stockholm den 18 november. 
 
Ordförande Görel Nilsson (S) yrkar att Lars Silvervret utses till röstombud att 
företräda Samordningsförbundet Västra Mälardalen på NNS extra årsmöte. 
 
Beslut 

1. Styrelsen tillstyrker de föreslagna stadgarna. 
 

2. Styrelsen utser Lars Silvervret till röstombud att företräda 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen på NNS extra årsmöte. 
 

________ 
 
Exp. till: Samordnare Lars Silvervret för vbf 
 Diariet 
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SVM § 45    2011/8 
 

Arvode för deltagande i NNS styrelse t o m. 2012-04-30 
 

Vid NNS (nationella nätverket för samordningsförbund) årsmöte i Norrköping  
2011-04-13, invaldes vårt samordningsförbunds ordförande Görel Nilsson som 
ledamot i styrelsen.  
 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har tidigare beslutat om det arvode 
som ska gälla för ordförandeskapet i samordningsförbundet.  
 
När det gäller frågan om arvoden mm inom NNS står följande att läsa i NNS 
arbetsordning: 

 
§ 16 Ersättningar till styrelseledamöter  

Medlem i nätverket svarar för arvoden, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för sina 
representanter i styrelsen och valberedningen  

Under förutsättning av att Nationella Nätverket tilldelas ekonomiska 
medel svarar Nationella Nätverket för ovanstående kostnader.  

Beslut 
 
Styrelsen beslutar att till och med 30 april 2012 ska Samordningsförbundet Västra 
Mälardalens ersättningsregler tillämpas för representanter från 
samordningsförbundet som är deltagare i NNS:s styrelse. 

 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 46    Dnr 2011/22 
 
Mötesdagar styrelsen 2012 
 
Styrelsen, som är Samordningsförbundet Västra Mälardalens beslutande organ, 
bör under nästa verksamhetsår ha sammanträden i den omfattning att beslut i 
ärenden kan fattas utan orimligt långa väntetider. 
 
  
Beslut 
Styrelsen kommer att sammanträda den 24/2, Köping, 20/4, Kungsör, 15/6, 
Arboga, 7/9, Köping, 26/10, Kungsör samt 13/12, Arboga. Samtliga möten ska 
börja 13.30 
 
________ 
 
Exp. till: Samtliga ledamöter och ersättare 
 Diariet 
 
 
 
 
SVM § 47 
 
Samordnaren informerar 
 

• Kurser och konferenser 
• Försörjningsmåttet 
• Rapport från pågående projekt 
• Återkopplingar av frågeställningar från styrelsemötet 2011-08-19 
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SVM § 48    2011/23 
 
Projekt Evidens i KAK 
 
Projektet Evidens i KAK syftar till att förbättra socialtjänsten och 
arbetsmarknadsverksamheten i Västra Mälardalen genom införande av 
evidensbaserade metoder inom det sociala förändringsarbetet.  
 
Förslaget i projektet är att ledamöterna i Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen ska vara projektets styrgrupp.  
 
Ordförande Görel Nilsson (S) yrkar att ledamöterna i Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen inte ska utgöra projektets styrgrupp. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att ledamöterna i Samordningsförbundet Västra Mälardalen inte 
ska utgöra projektets styrgrupp. 
 
________ 
 
Exp. till: Lars Silvervret för vbf 
 Diariet 
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