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Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2013-06-13 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2013-06-13 § 18-25 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2013-06-24 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2013-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Arboga, kl 13.30 – 14.30
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Lizzie Hultqvist (S), Arboga kommun, ersättare  
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsmedlingen 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Lizzie Hultqvist (S), Arboga kommun 
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun 
 
Tjänstemän 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
Kicki Hedström, vik samordnare 
 

Justerare Håkan Nordin, Försäkringskassan Paragrafer § 18-25 

Justeringens tid och plats Köping 13-06-20

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  
Sirpa Järvenpää 

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

 Justerande  ......................................................................  
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
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SVM § 18 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 

 
Beslut 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande.  
 
 
SVM § 19    2013/4 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter maj 2013. 
Tillgångarna uppgår till 4,4 mkr per 130529.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 20     Dnr 2012/23 
 
Uppdrag: Bedömningsteam 
 
Samordnade insatser mellan olika myndigheter kan förkorta individens väg mot 
arbete, studier eller andra insatser. Myndigheterna kan få ett effektivare arbete 
också genom att ha myndighetsgemensamma bedömningar av komplexa ärenden.  
 
120907 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. Målgruppen för teamets arbete skulle vara personer med komplex 
problematik, i åldern 16-64 år, identifierade inom någon av myndigheterna. 
 
Nu finns det ett team i KAK, som ska träffas för första gången i juni.  
Kicki Hedström har samordningsförbundets uppdrag att stödja teamet till sista 
augusti i år och ger en rapport för hur arbetet fortgår.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 21 Dnr 2013/12 
 
Kartläggning av upplevelsen av samverkan i KAK 
 
I verksamhetsplanen för 2013 finns med att förbundet ska undersöka upplevelsen 
av samverkan mellan de ingående parterna. Frågorna är ställda utifrån hur man 
upplever samverkan kring förbundets prioriterade målgrupper:  

 unga personer med komplex/diffus problematik 
 invandrare med stora språkhinder 
 dokumenterat sjuka (fysiskt eller psykiskt) personer som är utförsäkrade 

eller som aldrig arbetat 
 
Syftet med kartläggningen är att ge en bild av samverkan i Köping-Arboga-
Kungsör och att resultatet ska vägleda planeringen inför de insatser vi gemensamt 
i förbundet vill genomföra. I verksamhetsplanen 2013 är kartläggningen även ett 
steg mot målet att utveckla ett arbetssätt som fångar upp lokala initiativ. 
 
Kicki Hedström har förbundets uppdrag att genomföra intervjuerna.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 22 Dnr 2013/11 
 
Revisionsberättelse och revisionsrapport 2012 
 
Revisorerna gav PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2012. 
Bedömningen är att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad 
enligt god redovisningssed. Den interna kontrollen har varit tillräcklig och 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med förbundsordning och 
verksamhetsplan. Revisorerna tillstyrker därmed ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter för verksamhetsåret 2012. 
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 23 Dnr 2013/9 
 
Kartläggning av utlandsfödda med behov av samordnad rehabilitering 
 
Samordnare Linda Anderfjäll ger en rapport om det pågående arbetet.  
 
Målgruppen i kartläggningen är personer som blivit utskrivna från sfi på grund av 
dålig progression, har svåra språkhinder och upplever ohälsa till exempel 
långtidssjukskrivning. Arbetsförmedlingen och kommunerna ska välja ut individer 
för intervju. 
 
Kartläggningen ska omfatta Fagersta, Hallstahammar och Kungsörs kommun och 
ska utföras av en extern utförare.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 24 Dnr 2012/21 
 
Implementering av Vägen in 
 
Samordnaren har, med hjälp av beredningsgruppen, fått i uppdrag att presentera 
hur projektet Vägen In ska kunna implementeras i verksamheterna.  
 
Diskussionerna har handlat om vad som ska implementeras och hur det kan gå till. 
Beredningsgruppen vill implementera själva metoden, som man upplever vara bra 
för den sköra målgrupp som projektet vänt sig till:   

 Myndigheter i team + en sammanhållande ledare 
 Grupprocessen, fasta grupper (ej löpande intag) 
 Gröna modulen, även där med myndigheterna i team 
 Arbetsträning och handledning 

 
Dialogen kring hur implementeringen ska gå till och hur konceptet kan 
modifieras, har strandat och kräver ett omtag. Försäkringskassans representant i 
beredningsgruppen har tagit huvudansvaret i framskrivningen av ett förslag, som 
kan tas upp i respektive huvudmans budgetprocess under våren 2014.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 25 
 
Samordnaren informerar 
 

- Integrerad samverkan, konferens 
- Samordningsförbundets roll – träff tillsammans med beredningsgruppen, 

18 okt 2013. 
- Utbildningsdag för styrelsen, 3 sept 2013.  
- Sociala investeringar, 20 nov 2013 – länsgemensam konferens. 
- Lösningsfokus, konferens 2-4 okt 2013 

 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 


