
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2013-10-18 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2013-10-18 § 37-47 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2013-10-21 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2013-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping, kl 13.00 – 15.50
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Agneta Bode (S), Arboga kommun 
Margareta Karlsson (S), Kungsörs kommun, ersättare 
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland, tjänstgör ej § 45 pga. jäv 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Karin Olovsson, Arbetsmedlingen, ersättare 
Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland, ersättare, § 45 pga. jäv 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun 
Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland 
Karin Olovsson, Arbetsmedlingen 
 
Tjänstemän 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Ida Frödén, sekreterare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
Elisabeth Fornelius, projektledare KAK-projektet § 40 
Christer Zegarra Eriksson, projektledare KAK-projektet § 40 
Alf Uttermalm, Försäkringskassan § 41 

Justerare Agneta Bode (S), Arboga kommun Paragrafer § 37-47 

Justeringens tid och plats Köping 13-10-18

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

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

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

2013-10-18 
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    2013/4 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter september 2013.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
SVM § 39 
 
Reflektion kring utbildningsdagen för styrelser 3 september 
 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
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2013-10-18 
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SVM § 40    2012/22 
 
Självvärdering av projekt K.A.K – Kunskap, arbete och kvalité 
 
Projektledarna Elisabeth Fornelius och Christer Zegarra Eriksson presenterar 
självutvärderingen av projektet.  
 
Projektet har beviljats medel under en period om två år från 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen i syfte att motverka utanförskapet hos 
ekonomiskt utsatta individer, i detta fall personer som erhåller ekonomiskt bistånd 
till sin försörjning. Ett annat syfte med projektet är att stärka samverkan i regionen 
mellan projektparterna men också tillsammans med Landstinget i Västmanland. 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommun 
samt Arbetsförmedlingen. 
 
För närvarande är 80 personer inskrivna i projektet, av dem är 20 personer 
anställda och ett 10-tal är på väg in i anställning. Ca 40 personer är i 
arbetspraktik/arbetsträning. Övriga personer är i kartläggningsfasen.  
 
Beslut 
 
Styrelsen godkänner rapporten.  
 
________ 
 
Exp. till: Projektledare 
 Diariet 
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SVM § 41    2012/21 
 
Självvärdering av projekt Vägen in 
 
Alf Uttermalm presenterar självutvärderingen av projektet.  
 
Vägen in har varit igång sedan hösten år 2010. Vägen in genomförs med två 
parallellspår som finansieras av Samordningsförbunden Västra Mälardalen och 
Västerås. Projektägare är LFC Västerås, Försäkringskassan. Deltagarna kommer 
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas försörjningsstöd. 
Insatsen är 8 veckor gruppaktivitet i skoglig miljö där kognitiva gruppsamtal ingår 
samt en kartläggning tillsammans med arbetsförmedlare, som senare håller i den 
arbetsplatsförlagda praktiken under ytterligare 8 veckor. Efter Vägen in när en 
aktivitetsgrad bedöms finnas på minst 10 timmar per vecka fortsätter den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom den ordinarie samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Förstärkt samarbete). 
 
Av rapporten framgår att projektet Vägen in i Västra Mälardalen avslutas vid 
årsskiftet.   
 
Beslut 
 
Styrelsen godkänner rapporten.  
 
________ 
 
Exp. till: Projektledare 
 Diariet 
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SVM § 42 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. 
 
Kartläggningen har resulterat i två förslag på insatser; 
 

1. Stödja insatser för individer i de tre prioriterade målgrupperna. Insatserna 
ska vara långsiktiga, ska implementeras om de är verksamma och de ska 
leda till ökad effektivisering och förbättrad samverkan mellan 
myndigheterna.  Bedömningsteam ska stödjas och utvecklas. Förbundet 
ska även följa upp insatserna. 

2. Stärka strukturer och legitimitet för samverkan, samt föra fram och stödja 
idéer och kreativitet för målgruppernas bästa. Individens egen delaktighet 
och resurser ska lyftas fram.  Förbundet kan erbjuda 
myndighetsgemensamma träffar, arbetsgrupper, kartläggningar av 
gemensamma behov och processer, samt utbildningar som förbundet 
bjuder in till. Här kan näringsliv och vuxenutbildning vara viktiga aktörer. 
 

 
Beslut 
 
Styrelsen godkänner kartläggningen av upplevd samverkan  
 
Styrelsen beslutar att de två förslagen som presenteras i kartläggningen 
konkretiseras i verksamhetsplan för 2014. 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 43 2013/13 
 
Information om ansökan sociala företag 
 
Samordnare Linda Anderfjäll ger en information om projektansökan sociala 
företag som styrelsen återremitterade vid styrelsemötet i augusti.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 44 2013/16 
 
Budget 2014 
 
De tre medlemskommunerna och Landstinget i Västmanland föreslås avsätta 
sammanlagt 2 miljoner kr till Samordningsförbundet Västra Mälardalen under 
2014. Budgeten utgår ifrån att staten beslutar att för Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens del bidra med motsvarande belopp.   
 
De medel som inte förbrukats under 2013 överförs i budgeten för 2014. 
 
Håkan Nordin, Försäkringskassan yrkar på att 100 000 kr från posten KAK-
gemensamma utbildningar/arbetsgrupper/kartläggningar flyttas till sökbara medel.  
 
Beslut 
Styrelsen flyttar 100 000 kr från posten KAK-gemensamma 
utbildningar/arbetsgrupper/kartläggningar till posten sökbara medel. 
 
Styrelsen godkänner budget 2014 efter revidering. 
 
________ 
 
Exp. till: Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 45 2013/17 
 
Ersättning till styrelseledamot 
 
Samordningsförbunden i länet var inbjudna för att delta med en gemensam monter 
under Landstingets Dag 13 oktober 2013 i Västerås. Samordnare och ordförande 
från Samordningsförbundet Västra Mälardalen närvarade och intresset för 
finansiell samordning var större än vi hade räknat med.  
 
Ingalill Frössman hade inför dagen erbjudit sig att bemanna montern under hela 
dagen, vilket samordnaren tacksamt godkände. Enligt delegationsordningen, är 
det dock ett styrelsebeslut att godkänna närvaro och ersättning till 
styrelseledamöter på konferenser och liknande.  
 
Ingalill Frössman (V), Lanstinget Västmanland anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner förlorad arbetsinkomst och ersättning för resa för Ingalill 
Frössman för arbetet under Landstingets dag 13 oktober 2013. 
 
________ 
 
Exp. till: Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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SVM § 46 Dnr 2013/15 
 
Rapportering av delegationsbeslut 
 
Ordförande Andreas Trygg har beslutat att samordnaren ska gå kursen i finansiell 
samordning samt godkänt deltagaravgift för sex handläggare att gå utbildning i 
arbetsmetoden Grönkvist.   
  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
SVM § 47 
 
Samordnaren informerar 
 

a. Ordförande Andreas Trygg informerar om möte med ordförande i 
Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands 
Samordningsförbund kring eventuellt sammanslagande av 
samordningsförbunden i länet.  

b. Information om avtal och jämförande med andra kommuner. 
Förslag och beslut i december. 

c. Utdrag ur SUS = om deltagarna i våra insatser 
d. Moms 
e. Rekrytering EU-strateg 
f. NNS om sparade medel i samordningsförbund  
g. Styrelsemötet 6 dec flyttat till 11 dec 

 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 


