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Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2013-04-11 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2013-04-11 § 9-17 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2013-04-15 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2013-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Jobbcenter, Köping
kl 13.00-14.15 

Beslutande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun, ordförande
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun, ersättare 
Lizzie Hultqvist (S), Arboga kommun, ersättare  
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Karin Olovsson, Arbetsmedlingen 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun 
Lizzie Hultqvist (S), Arboga kommun  
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 
Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen 
 
Tjänstemän 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Ida Frödén sekreterare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
 

Justerare Lizzie Hultqvist (S )Arboga kommun Paragrafer § 9-17 

Justeringens tid och plats Köping 13-04-11

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  
Ida Frödén 

 Ordförande  ......................................................................  
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun 

 Justerande  ......................................................................  
Lizzie Hultqvist (S )Arboga kommun 
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SVM § 9 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 

 
Beslut 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande.  
 
 
SVM § 10    2013/4 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää och samordnare Linda Anderfjäll ger en ekonomisk 
lägesrapport efter mars 2013. Prognosen är att ca 500 kkr finns kvar i budgeten.     
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 11    2013/8 
 
Kriterier för ansökan om medel från förbundet 
 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inte haft några kriterier för vilka 
som får söka medel av oss, utan hälsat alla initiativ välkomna. Det finns dock ett 
behov av att vara tydlig och ha kriterier utifrån lagstiftning och proposition. Syftet 
med förbundets rehabiliterande insatser är att uppnå en effektivare 
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring 
behov som saknar en tydlig huvudman. Medel från samordningsförbundet kan 
endast gå till parterna i förbundet. Övriga insatser, som till exempel att hyra in 
föreläsare till en lunchföreläsning, omfattas inte av det kravet. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner förslaget till kriterier för ansökningar om medel från 
samordningsförbundet och ger samordnaren i uppdrag revidera 
ansökningsblanketten 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 12     Dnr 2012/23 
 
Uppdrag: Bedömningsteam 
 
Det finns ett behov av att alla huvudmän samlas kring individen för bedömningar 
utifrån respektive expertis. Samordnad bedömning skulle ibland förkorta 
individens väg mot arbete, studier eller andra insatser. Målgruppen är personer 
med komplex problematik, i åldern 16-64 år, identifierade inom någon av 
myndigheterna. 2012-09-07 gav styrelsen samordnaren i uppdrag att ta fram ett 
förslag på hur bedömningsteam i KAK kan se ut, samt hur det efterföljande 
arbetet kan organiseras. 
 
Beslut 
Ärendet utgår.  
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 13 Dnr 2013/10 
 
Extra ärende - Ersättare för samordnare 
 
Då samordnaren är föräldraledig på 50 % under april, maj, juni behöver en 
ersättare gå in i hennes ställe.  
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att under samordnares föräldraledighet anställa en ersättare på 
50 %.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5)
Datum 

2013-04-11 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 14  Dnr 2013/9 
 
Kartläggning av utlandsfödda med behov av samordnad rehabilitering 
 
I verksamhetsplanen för 2013 finns tre målgrupper, varav en är ”invandrare med 
stora språkhinder”. Samordnaren har diskuterat ett samarbete om en kartläggning 
med samordnaren i Samordningsförbundet Norra Västmanland.  
 
Beslut 
Styrelsen ska tillsammans med Norra Västmanlands samordningsförbund låta en 
extern aktör genomföra en kartläggning av målgruppen utlandsfödda med behov 
avsamordnad rehabilitering till en kostnad av 50 tkr för Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen och 75 tkr för Norra Västmanlands samordningsförbund. 
________ 
 
Exp. till: Norra Västmanlands samordningsförbund 
 Diariet 
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SVM § 15  
 
Lägesrapport från processen att implementera Vägen in 
 
Vid sammanträdet den 22 februari fick huvudmännen i uppdrag att diskutera 
implementeringen av Vägen in med sin representant i beredningsgruppen.  
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 
 
SVM § 16 
 
Övrigt 
 

 Reflektioner efter ägarmötet 
 Gemensam halvdag tillsammans med beredningsgruppen för att diskutera 

Verksamhetsplan 2014 den 18 oktober 9.00-12.00 i Köping. 
 

 
SVM § 17 
 
Samordnaren informerar 
 

 Revisionsrapport 
 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 


