
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2014-03-17 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2014-03-17 § 1-14 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2014-03-25 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2014-04-16 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Forum-teatern, Köping, kl 13.00-15.45
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun 
Agneta Bode (S), Arboga kommun 
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 
Margareta Karlsson (M) Kungsörs kommun 
Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun 
Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland 
 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Ida Frödén, sekreterare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
Stefan Arnoldsson (S) Arboga kommun 
Åsa Fichtel, EU-strateg § 1 
Elisabeth Fornelius, projektledare KAK-projektet § 11 
Christer Zegarra Eriksson, projektledare KAK-projektet § 11 
Catrin Nilsson, projektledare Vägen in § 12 

Justerare Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen Paragrafer § 1-14 

Justeringens tid och plats Köping den 21 mars 2014

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

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

 Justerande  ......................................................................  
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
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2014-03-17 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 1 
 
EU-strategens arbete för fem samordningsförbund 
 
EU-strateg Åsa Fichtel berättar om sitt uppdrag för samordningsförbunden i 
Uppland, Västmanland och Sörmland. 
 
 
Beslut 
Styrelsen tackar för informationen. 
 
 
 
 
SVM § 2    Dnr 2013/5 
 
EU-plattform för samordningsförbunden i Uppland, Västmanland och 
Sörmland 
 
Styrelsen beslutade den 30 augusti 2013 att godkänna 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.  
 
Ett förslag på avtal är under utarbetande.  
 
Styrelsen föreslås uppdra till ordförande Andreas Trygg att underteckna avtalet.  
 
Beslut 
Styrelsen ger ordförande Andreas Trygg uppdraget att underteckna avtal gällande 
gemensam EU-strateg.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 3    Dnr 2013/16 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter februari 2014.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 4    Dnr 2012/32 
 
Årsredovisning 2013 
 
Insatser på individnivå  
KAK-projektets startade i mars 2013. Projektet Vägen In blev inte implementerat 
utan avslutades vid årsskiftet 2013/2014. Behovet av en insats för denna målgrupp 
och övertygelsen att grön rehabilitering ger goda resultat, ledde till att förbundet 
inledde ett samarbete med Hushållningssällskapet som driver Grön Arena med 
lantbrukare, vilket möjligtvis kan resultera i nya insatser.  
 
Insatser för effektivare arbetssätt och metoder 
Utbildningar, lunchföreläsningar, nätverksträffar och seminarier har genomförts 
både på länsnivå och i KAK.  
Grönkvistutbildning (i vardagsekonomi) erbjöds samtliga parter. Det 
myndighetsgemensamma Bedömningsteamet kom igång före sommaren och har 
haft återkommande träffar under hösten. 
 
Insatser på strukturell nivå 
Samarbetet mellan förbunden i Västmanland, Sörmland och Uppsala län har 
fördjupats under 2013, bland annat då man gemensamt har rekryterat en EU-
strateg. Samordnaren finns också med i Länsstyrelsens styrgrupp för ESF 
förstudie steg 1, som är gemensam för länet. 
Förbundet har genomfört två större kartläggningar: 

 Upplevelse av samverkan i KAK; om hur myndigheterna upplever att det 
är att samverka och hur det skulle bli om vi samverkade lite bättre. 

 Utlandsfödda med samordnat rehabiliteringsbehov; om varför några i den 
målgruppen inte kommer vidare mot egen försörjning. Kartläggningen 
gjordes i samarbete med Norra Västmanlands samordningsförbund. 

 
Förbundet har börjat involvera vuxenutbildning, ideell sektor och näringsliv i 
diskussionen kring hur vi tillsammans minskar utanförskapet. Den utvecklingen 
fortsätter under 2014. 
 
Ekonomi  
2013 års verksamhets och aktivitetsplan byggde på den budgetram, 4 miljoner 
kronor, som huvudmännen tidigare fattat beslut om. Utöver detta har förbundet, 
efter beslut i styrelsen, tillgång till de medel som inte förbrukades under det första 
verksamhetsåret 2012. Totalt belopp att disponera under året uppgick därmed till 
cirka 6,4 miljoner kronor. Resultatet för år 2013 är underskott om 507 kkr, men 
utfall och budget för 2013 är i god balans. Det egna kapitalet uppgår till 1 969 kkr 
vid ingången av 2014. 
 

Beslut 
Styrelsen fastsäller årsredovisning 2013 
________ 
 
Exp. till: Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan 
 Arboga kommun  Köpings kommun 
 Kungsörs kommun Diariet 
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SVM § 5    Dnr 2014/2 
 
Infoguide 
 
I kartläggningen av hur myndigheterna uppfattar samverkan mellan varandra, fick 
vi många konstruktiva och positiva svar, men det redovisades även några brister i 
samverkan:  

 Man kan inte riktigt varandras uppdrag.  
 Man känner inte till varandras verksamheter/insatser och resurser.  
 Man upplever låg grad av tillgänglighet.  

 
De vi är till för och deras anhöriga upplever ibland samma sak. Det är svårt att 
veta vart man ska vända sig. 
 
Förbundet kan göra en informationsguide som både passar myndigheterna och 
våra medborgare. Beredningsgruppen ser positivt på detta. Se bilaga för ett 
exempel på hur en enkel guide kan utformas. 
 
Beslut 
Styrelsen ger samordnaren i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge förslag på hur 
en guide för KAK kan se ut, samt ge budgetförslag på genomförande, layout och 
tryck. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 6 Dnr 2014/3 
 
Mentor för unga 
 
Mentor är en ideell organisation som drivs av näringslivet. Deras mission är att 
erbjuda mentorer till unga i åldrarna 13-17 år. Målgruppen för 
samordningsförbundet är personer som är 16–64 år, i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.  
 
Mentors arbete finansieras av näringslivet. Företag kan vara med och stötta 
Mentor genom att bli företagspartner, eller med en gåva. Dels bidrar de till att 
ungdomar i Sverige får växa och utvecklas, dels utvecklas personalen av att arbeta 
som volontärer i verksamheten. Man kan antingen vara mentor åt en ungdom, vara 
Jobbmentor, eller genomföra ett Proffsmentorskap tillsammans med sina 
arbetskamrater. 
 
Det finns ett intresse hos Västra Mälardalen i samverkan (ViS) att diskutera 
frågan om ett samarbete med förbundet och kommunerna.  
 
Beslut 
Styrelsen ger samordnaren i uppdrag att undersöka intresset och möjligheterna för 
Mentor i KAK och komma med ett förslag på hur samordningsförbundet kan 
jobba vidare med frågan. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 7 Dnr 2014/6 
 
Samordnad individuell plan - SIP 
 
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och 
SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda 
huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att 
enskildas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.  
 
En Samordnad individuell plan är en vård- och omsorgsplan som beskriver 
insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. 
 
SIP används inte överallt i Västmanland och inte heller i KAK. Anledningen till 
att SIP kan vara en angelägenhet för samordningsförbunden, är att personer som 
tillhör förbundens målgrupper ofta har stöd från både kommun och landsting 
(slutenvård och primärvård) och skulle kunna få en förbättrad samordning av sina 
insatser på detta sätt.  
 

Beslut 
Styrelsen ger samordnaren i att undersöka det samlade behovet, intresset och 
möjligheterna för en myndighetsgemensam SIP-utbildning i KAK.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 8 Dnr 2014/4 
 
Rapportering av delegationsbeslut 
 
Ordförande Andreas Trygg har beslutat att samordnaren och vice ordföranden 
åker på Finsamkonferens 1-2 april 2014.  
  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 9  
 
Ny styrelseledamot 
 
Agneta Bode (S), Arboga kommun har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
samordningsförbundet från och med 1 april. Ny ledamot blir Stefan Arnoldsson.   
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
 
 
SVM § 10 
 
Inför ägarmötet den 19 maj 
 
Diskussion angående tankarna inför ägarmötet.  
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 
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SVM § 11    Dnr 2012/22 
 
Självvärdering av projekt K.A.K – Kunskap, arbete och kvalité 
 
Projektledarna Elisabeth Fornelius och Christer Zegarra Eriksson presenterar 
senaste 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 100 personer inskrivna i projektet, av dem är 50 personer 
anställda och ett 10-tal är på väg in i anställning inom projektet.  
 
Kommunerna prioriterar lite olika i vilka deltagare man väljer ut. De som 
prioriteras är framför allt unga, utlandsfödda och ensamstående med barn. Antalet 
utlandsfödda har sedan den senaste rapporten ökat från ca 30% till 50%. 
 
I dagsläget innefattar projektet en åldersmässigt blandad målgrupp utan arbete 
som har haft ett långvarigt behov av försörjningsstöd eller riskerar att få. Från 
början var projektets utformande tänkt för främst ungdomar. Projektets fokus 
ligger därför på målgruppen arbetslösa med försörjningsstöd.  
 
Projektet visar hittills på goda erfarenheter av arbetssätt och det finns även många 
tankar kring förbättringar. Ett av förbättringsområdena som framkommit är att 
information om ansvarsfördelning mellan medarbetare och projektledarna måste 
förtydligas. Stöd ifrån chef i vem som gör vad behövs. Det är dessutom viktigt att 
cheferna på praktikplatserna/arbetsplatserna har koll på det arbetsrättsliga ansvaret 
kring deltagarna. Projektledarna önskar bättre struktur kring styrgruppsmötena 
samt stöd i utförandet.    
 
Beslut 
Styrelsen godkänner rapporten.  
 
________ 
 
Exp. till: Projektledare 
 Diariet 
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SVM § 12     Dnr 2012/21 
 
Självvärdering av projekt Vägen in 
 
Projektet Vägen in vände sig till deltagare som var i åldrarna 16 – 64 år och hade 
offentlig försörjning. Deltagarna skulle ha en medicinsk problematik utifrån 
psykiatri eller smärta samt behov av att stärka den egna självbilden, inför att 
komma igång med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
 
Insatsen var 8 veckor gruppaktivitet i skogsmiljö där kognitiva gruppsamtal ingick 
samt en kartläggning tillsammans med arbetsförmedlare, som senare höll i den 
arbetsplatsförlagda praktiken under ytterligare 8 veckor.  
 
Efter Vägen in när en aktivitetsgrad bedömdes finnas fortsatte den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom den ordinarie samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Förstärkt samarbete). 
 
Projektet Vägen in som startade år 2010 förlängdes under 2013, för att under året 
finna en lösning för verksamheten att kunna fortsätta. Vägen in Västra Mälardalen 
avslutas efter år 2013.  
Förankring av vad man ville göra med projektet vid projekttidens slut var inte 
myndighetsgemensam. 
 
Under år 2013 startade 36 deltagare Vägen in, varav 19 (53%) klarade hela 
perioden  och gjorde klara stegförflyttningar mot arbete. Syftet med Vägen in var 
att ta reda på om personen är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Deltagarna var remitterade från 14 % Arbetsförmedlingen, 28 % 
Försäkringskassan, 47 % Köpings kommun och 11 % Arboga kommun.  
Fördelningen mellan deltagarna var 50 % män och 50 % kvinnor. 
 
Deltagarna lämnade en utvärdering vid sista enkättillfället, vecka 16, om hur de 
upplevt hela perioden i Vägen in och de olika delarna. Svaren var entydiga med 
grupptillhörighetens positiva effekt, att bli respekterad för den man är. Den 
gemensamma frukosten lovordas mest som framgångsfaktor samt tillgängligheten 
till personalen i Vägen in.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner rapporten.  
 
________ 
 
Exp. till: Projektledare 
 Diariet 
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SVM § 13    Dnr 2013/9 
 
Kartläggning av utlandsfödda med behov av samordnad rehabilitering 
 
Styrelsen beslutade den 11 april 2013 att samordningsförbudet tillsammans med 
Norra Västmanlands samordningsförbund skulle göra en gemensam kartläggning 
gällande gruppen utlandsfödda i behov av samordnad rehabilitering.  
 
Kartläggningen presenteras.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner kartläggningen.  
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
SVM § 14 
 
Samordnaren informerar 
 

 Viktiga datum 2014 
o 10 april – Dag om existentiell hälsa, Västerås 
o 19 maj – Lunchföreläsning om EU och ESF samt ägarmöte 
o 12 juni – Lunchföreläsning om VIS och Mentor samt styrelsemöte 
o 17 juni – Länsgemensam utbildningsdag – Om 

samordningsförbundens framtid 
 Förändring i beredningsgruppen 
 KUR 

 
 
I samband med sammanträdet avtackas Agneta Bode som gör sitt sista 
sammanträde som ledamot i Samordningsordningsförbundet Västra Mälardalen.  
 
 
 


