
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2013-08-30 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2013-08-30 § 26-36 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2013-09-10 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2013-10-02 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Hellkvistsalen, Kungsörs kommunhus, kl 13.30 – 15.30 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Agneta Bode (S), Arboga kommun 
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun 
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Karin Olovsson, Arbetsmedlingen, ersättare 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun 
Karin Olovsson, Arbetsmedlingen 
 
Tjänstemän 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Ida Frödén, sekreterare 

Justerare Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen Paragrafer § 26-36 

Justeringens tid och plats Köping 13-09-06

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

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

 Justerande  ......................................................................  
Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen 
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2013-08-30 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 26 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 

 
Beslut 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande.  
 
 
 
 
SVM § 27    2013/4 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Samordnare Linde Anderfjäll ger en ekonomisk lägesrapport efter juli 2013. 
Tillgångarna uppgår till 4 mkr.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 28     Dnr 2013/5 
 
EU-plattform för samordningsförbunden i Uppland, Västmanland och 
Sörmland 
 
Omvärldsbevakning på EU-nivå och ansökningar om medel från strukturfonder, 
görs till viss del av samordningsförbunden och ingående myndigheter redan idag. 
Det finns många miljoner att ansöka om och samordningsförbundens insatser 
passar ofta väl in i vad man vill åstadkomma på EU-nivå. Förbunden har dock 
sällan kapacitet att ligga i framkant när det gäller kompetens och nätverk 
gentemot EU eller att skriva ansökningar. Samordnarna/förbundscheferna i 
regionen kommer nu med ett förslag på att anställa en gemensam EU-strateg. 
Placeringsort blir Västerås. 
 
Uppdrag, relationer mellan förbunden och kostnader regleras i ett avtal mellan 
förbunden. Kostnaden fördelas per invånare i arbetsför ålder 16-64 år. 
Kommunikationsplan och redovisningsplan ska också upprättas. Ett avtal är i 
dagsläget inte klart. 
 
Agneta Bode (S) Arboga yrkar på att styrelsen godkänner förslaget under 
förutsättning att ett samarbetsavtal upprättas mellan förbunden. 
 
Beslut 
 
Styrelsen godkänner förslaget om satsning på en regional EU-plattform och 
beviljar finansiering med;  
70 000 kr år 2014, 72 000 kr år 2015 och 74 000 kr år 2016 under förutsättning att 
ett samarbetsavtal upprättas mellan förbunden.  
 
________ 
 
Exp. till: Samordningsförbunden i Uppsala, Västmanland och Sörmland 
 Samordnare Linda Anderfjäll för vbf till beredningsgruppen 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 29 
 
Information om det nyöppnade Hälsocentret 
 
Mikael Axelsson informerar om det nyöppnade Hälsocentret och vad de kan bidra 
med i KAK.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
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SVM § 30     Dnr 2013/13 
 
Ansökan om medel till projekt - Sociala företag 
 
Alla kommuner i länet har sysselsättningar för personer med långvariga psykiska 
funktionsnedsättningar, men de har svårigheter med att locka de yngre. Att 
motivera yngre personer att våga sig ut i arbetslivet kräver extra insatser. Genom 
att starta sociala företag för framförallt unga personer, ger man dem en möjlighet 
att arbetsträna på ett nytt sätt.  
 
Projektet ägs av kommunpsykiatrin i Köping och är till för personer, som på 
grund av långvariga psykiska funktionshinder inte klarar av de krav som ställs på 
dem från till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att kunna gå 
ut i praktik eller andra arbetsrehabiliterande insatser.  
 
Genom socialt företagande ska projektet stärka målgruppen personer med 
långvariga psykiska funktionsnedsättningar, i första hand dem som är i åldern  
19-30 år. Projektet ska också samla samordningsförbundets huvudmän och se om 
det är en metod som passar målgruppen, sprida kunskapen om socialt företagande, 
samt etablera en lokal kompetens i KAK. 
 
Under projekttiden ska minst ett socialt företag startas. 8 personer ska ha 
genomgått utbildning i socialt företagande och 50 % av dessa ska ha en hållbar 
affärsplan efter genomförd utbildning. 
 
Tidsplanen är på ca två år och socialpsykiatrin ansöker om totalt 1 355 000 kr. 
 
Andreas Trygg (V) Köping yrkar på att ansökan återremitteras till 
Kommunpsykiatrin för att inkludera alla kommuner i KAK 
 
Beslut 
 
Styrelsen återremitterar ansökan för att inkludera alla kommuner i KAK 
 
________ 
 
Exp. till: Kicki Hedström, Kommunpsykiatrin 
 Diariet 
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SVM § 31      Dnr 2012/23 
 
Uppdrag: Bedömningsteam 
 
Samordnande insatser mellan olika myndigheter kan förkorta individens väg mot 
arbete, studier eller andra insatser. 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. Målgruppen för teamets arbete skulle 
vara personer med komplex problematik, i åldern 16-64 år, identifierade inom 
någon av myndigheterna. 
 
Teamet är nu igång och består i dagsläget av följande funktioner:  
 

1. Försäkringskassan, handläggare 
2. Försäkringskassan, personlig handläggare LFC Västerås 
3. Arbetsförmedlingen, handläggare 
4. Kungsörs kommun, arbetsmarknadskonsulent 
5. Arboga kommun, socialsekreterare 
6. Köpings kommun, socialsekreterare 
7. Köpings kommunpsykiatri, socionom 
8. Landstinget psykosmottagningen, kurator 
9. Landstinget allmänpsykiatri, kurator 

 
 
Det efterföljande arbetet organiseras inte av teamet, utan ansvarig handläggare tar 
med sig bedömningen till sitt fortsatta arbete med den enskilde. Förbundets 
stöttning av teamet upphör 2013-08-30. 
 
Bedömningsteamet ska utveckla sitt arbetssätt under hösten och samordnaren 
håller styrelsen uppdaterad.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 32 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. 
 
Samordnare Linda Anderfjäll ger en rapport för hur kartläggningen har gått.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 33 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 omfattar Fagersta, Hallstahammar och Kungsörs kommun och ska 
utföras av en extern utförare.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
SVM § 34 
 
ESF-ansökan genom Länsstyrelsen 
 
Samordnare Linda Anderfjäll ger information om ESF-ansökningar.  
 
Beslut 
 
Styrelsen noterar informationen 
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SVM § 35 Dnr 2013/14 
 
Firmatecknare  
 
Firmatecknare har, var för sig, rätt att enligt delegationsordningen underteckna 
juridiska handlingar, som till exempel avtal och fullmakter i förbundets namn. 
Idag är Sirpa Järvenpää och Görel Nilsson, firmatecknare. 
 
 
Beslut 
 
Styrelsen upphäver beslutet § 14 – 2010 och utser ekonom Sirpa Järvenpää, 
590208-9449 och ordförande Andreas Trygg, 750916-7016, var för sig, till 
firmatecknare för Samordningsförbundet Västra Mälardalen.  
 
________ 
 
Exp. till: Ordförande Andreas Trygg 
 Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
 
 
SVM § 36 
 
Samordnaren informerar 
 

 Utdrag ur SUS = om deltagarna i våra insatser 
 Höstens händelser; 

 
3 september 9.00-16.00 Forum teatern– Länsgemensam utbildning 
för länets samordningsförbund 
10 september – Samordnare till staben för vårdvalet 
13 september – Samordningsförbundet deltar på Landstingets dag 
17 september – Öppet hus på Asyl och integrationshälsan 
1-3 oktober – Konferens om lösningsfokuserade arbetssätt 
18 oktober- Gemensam dag för beredningsgrupp och styrelse, inför 
verksamhetsplan 2014 + kartläggningen upplevd samverkan 
20 november – Länsgemensam dag om sociala investeringsfonder i 
praktiken 

 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 


