
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2014-11-21 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2014-11-21 §§ 36 – 50 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2014-11-26 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2014-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  
Emma Bertheussen 

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Köping, kl 13.05 – 15.05 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun 
Stefan Arnoldsson (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 
Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland 
 
 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
Emma Bertheussen, sekreterare 
Kicki Hedström, projektledare §§ 36-41 
Per Överberg, projektägare §§ 38-41 
Johannes Berglund, projektledare §§ 38-41 

Justerare Inga-Lill Frössman , Landstinget 
Västmanland 

Paragrafer §§ 36 – 50 

Justeringens tid och plats Köping den 21 november 2014

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  
Emma Bertheussen 

 Ordförande  ......................................................................  
Andreas Trygg, Köpings kommun 

 Justerande  ......................................................................  
Inga-Lill Frössman, Landstinget Västmanland 
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Datum 

2014-11-21 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 36  Dnr 2013/16 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter oktober månad, 
2014.  
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVM § 37 Dnr 2014/16 
 
Äskande 2015 
 
Samordningsförbundet äskade om 1 900 000 kr, av statliga medel inför 2015, hos 
Försäkringskassan. Försäkringskassan har nu kommit med beslut i frågan och 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen beviljades 1 800 000 kr inför 
verksamhetsår 2015. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Diariet 
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Datum 

2014-11-21 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 38 Dnr 2014/10 
 
Stöd till socialt företagande i KAK, del 2: genomförande och utbildning 
(2015) 
 
Styrelsen beviljade projekt Stöd till socialt företagande i KAK medel för etapp ett; 
kartläggning, på mötet den 12 juni 2014. 
 
Syftet med projektets första del var att kartlägga möjligheterna och intresset för ett 
socialt företagande i KAK. Intresset bedöms vara tillräckligstort för att projektet 
vill ansöka om finansiering till del 2.  
 
Syftet med projektets andra del är att genomföra idéerna och utbilda både 
företagare och myndigheter. Under å 2015 vill projektet se vilka möjligheter som 
det sociala företagande kan ha även för målgruppen utlandsfödda. 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att bevilja Köpings kommun 603 000 kr för projektet Stöd till 
socialt företagande i KAK, del 2: genomförande och utbildning (2015), år 2015. 
 
________ 
 
Exp. till: Alf Johnsson, projektägare 
 Sirpa Järvenpää, ekonom 

Diariet 
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Datum 

2014-11-21 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 39 Dnr 2014/22 
 
Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK 
 
Under 2015 söker Köpings kommun projektmedel från Samordningsförbundet 
med syfte att genomföra en mobiliseringsfas inför kommande utlysning av ESF-
medel. Målgruppen är utrikesfödda boende inom KAK-området. Projektet ska 
även samverka i et större nätverk med arbetsnamnet ”Sammanhållen förstudie 
utrikesfödda” där RAR Sörmland svarar för samordning och där bland annat 
Nyköping och Eskilstuna kommer att ingå. 
 
Syftet är även att skapa ett bestående nätverk med representanter från 
myndigheter som behöver samverka kring målgruppen samt finna metoder som, 
efter tid i ESF-finansierat projekt, kan implementeras i ordinarie verksamheter. 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att bevilja Köpings kommun 670 000 kr för projektet 
Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK), år 2015. 
 
________ 
 
Exp. till: Per Överberg, projektägare 
 Sirpa Järvenpää, ekonom 

Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14)
Datum 

2014-11-21 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 40 Dnr 2014/23 
 
Samhällsorientering och kommunikatörer i samverkan, en del av 
integrationen 
 
I samverkan med förbundets parter, utveckla samhällsorienteringen så att de 
nyanlända får den information som huvudmännen ser att det finns behov av. 
 
För att kunna erbjuda samtliga nyanlända i KAK-kommunerna en 
samhällsorientering av hög kvalitet inom det första året från det att de togs emot i 
kommunen vill Köping i samarbete med Kungsör och Arboga utbilda 
samhällskommunikatörer i de språk som vi ser har kommit till regionen och som 
vi utifrån Migrationsverkets prognoser kan vänta oss komma under 2015.  
 
Köpings kommun blir projektägare. 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att bevilja Köpings kommun 390 000 kr för projektet 
Samhällsorientering och kommunikatörer i samverkan, en del av integrationen, år 
2015. 
 
________ 
 
Exp. till: Per Överberg, projektägare 
 Sirpa Järvenpää, ekonom 

Diariet  
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2014-11-21 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
SVM § 41 Dnr 2014/24 
 
Validering och praktiksamordning inom KAK 
 
Syftet är att införa en flexibel modell för validering av lärande för våra arbetslösa 
inom KAK. Genom valideringen får individerna ett bevis för sin kunskap som 
utgår från av näringslivet ställda krav. Modellen kommer även att utgöra ett 
effektivt underlag i arbetsprövning och utredningar tillsammans med 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  
 
Syftet är även att bygga vidare på den samverkan som byggts upp genom KAK-
projektet samt den samverkan som i övrigt utvecklats inom KAK i arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser.  
 
Utveckling av ett fördjupat samarbete kring praktiksamordning och 
handledarutbildning mellan kommunerna, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen är även ett av syftena med projektet.  
 
Köpings kommun blir projektägare. 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att bevilja Köpings kommun 560 000 kr för projektet 
Validering och praktiksamordning inom KAK, år 2015. 
 
________ 
 
Exp. till: Per Överberg, projektägare 
 Sirpa Järvenpää, ekonom 

Diariet  
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SVM § 42 Dnr 2014/25 
 
Verksamhetsplan och budget 2015 
 
Syftet med förbundet 
Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning 

 underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av 
samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin 
förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen 
försörjning  

 underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting. 

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom 
rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala 
förhållanden och vårt arbete ska ha tre fokus; individnivå, metoder/arbetssätt och 
struktur/organisationsnivå. 
Samordningsförbundet ska vara en mobiliserande kraft i utvecklingen av välfärden i 
Köping-Arboga-Kungsör. 
 
Målen för 2015  
Mål 1  Stödja arbetet för Unga vuxna i KAK (drop outs och unga med  
 funktionshinder) 
Mål 2  Stödja integrationsarbetet i KAK 
Mål 3  Stödja och sprida effektiva arbetssätt och metoder 
Mål 4  KAK ska finnas med i någon av de insatser som blir föremål för 

ansökan om medel från EU programperiod 2014-2020.  
Mål 5 Sprida kunskap om förbundet och insatsernas resultat 
 
Budget 

Varje part (kommunerna räknas som en part) i förbundet föreslås lägga 900 kkr, 
utifrån statens beslut att tilldela förbundet 1 800 kkr.  
Utifrån den totala tilldelningen 3 600 kkr, plus de medel som inte förbrukats under 
2014, föreslås bilagda budget antas för 2015.  
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och budget 2015.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 43    Dnr 2013/19 
 
Redovisning av Internkontroll 2014 
 
Samordnare Linda Andrefjäll ger en redovisning av hur Internkontrollplanen 2014 
följts upp.  
 
Under 2014 hade förbundet en större individinriktad insats: KAK-projektet. I 
övrigt var det mer kartläggande- och strukturpåverkande aktiviteter. 
 
Liksom under 2013, har granskningsområdena under 2014 följt planen, i de två 
första områdena i högre rapporteringsfrekvens till styrelsen än en gång per år. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner redovisning av Internkontroll 2014. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 44    Dnr 2014/26 
 
Rutin för inrapportering av uppgifter till SUS 
 
SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet ägs och 
administreras av Försäkringskassan.  
 
Alla som utför individinsatser med medel från samordningsförbunden, ska 
registrera deltagarna i systemet SUS. De uppgifter som förbundet själv ska 
rapportera in är budget, utfall och hur många deltagare vi haft i de strukturella 
insatserna, till exempel myndighetsgemensamma utbildningar.  
 
SUS är det system där samordningsförbunden följs upp på nationell nivå. Utifrån 
uppgifterna i SUS, tas beslut om vilken tilldelning av statliga medel som varje 
förbund ska få. Det är därför viktigt att inrapporteringen sköts på ett korrekt sätt.  
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner förslaget till rutin för inrapportering av uppgifter till SUS. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 45     Dnr 2014/27 
 
Internkontroll 2015 
 
Samordnare Linda Anderfjäll presenterar förslag till Internkontrollplan 2015. 
 
Det har inte funnits några självklart akuta granskningsområden inför 2015. 
Förslaget är därför att granskningen även 2015 koncentrerar sig på den 
ekonomiska delen i ekonomisk avvikelse från beviljad ansökan, samt 
arvodesutbetalningar.  
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner Internkontrollplan 2015. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 46 Dnr 2014/7 
 
Delegationsordning 
 
Samordningsförbundets delegationsordning, antagen av styrelsen 2012-06-15, har 
varken utvärderats eller reviderats. Den är i vissa stycken otymplig och behöver 
en översyn.  
 
Samordnare Linda Anderfjäll presenterar förslag på ny delegationsordning. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner delegationsordningen.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 47 Dnr 2014/28 
 
Kommunikationsplan 2015 
 
Kommunikationsplanen beskriver hur förbundet ska:  

 Fånga upp och stödja lokala initiativ till samordnade individinsatser. 
 Delta i diskussionen, ta initiativ och inspirera till en mer effektiv 

resursanvändning inom rehabiliteringsområdet.   
 Sprida kunskap om förbundet och insatsernas resultat. 

 
Med den här kommunikationsplanen intar samordningsförbundet en mer offensiv 
roll än tidigare. Under 2014 gick arbetet mot att bli mer av en aktiv part i 
diskussionen om förutsättningarna för samverkan, t ex i Länsstyrelsens ESF-
förstudie och i uppdatseringen av regionala Utvecklingsplanen (RUP) och detta 
blir tydligare i kommunikationsplanen för 2015.  
 
Samordningsförbundet är inte en passiv aktör, utan en mobiliserande kraft i 
utvecklingen av välfärden. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner Kommunikationsplan 2015.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 48 Dnr 2014/29 
 
Sammanträdesplan 2015 
 
Sammanträdesplan för 2015 presenteras och diskuteras.  
 
 
Beslut 

1. Styrelsen beslutar att styrelsen ska sammanträda den:  
9 januari kl. 9.00 
26 februari kl. 13.00  
27 mars kl. 13.00 
Under vecka 23, kl. 13.00 
Under vecka, kl. 13.00 
Under vecka 48, kl.13.00 

2. Styrelsen beslutar att ägarmötet ska äga rum vecka 19 och,  
3. planeringsdag med beredningsgrupp inför verksamhetsplan 2016 ska äga 

rum vecka 43.  
 
________ 
 
Exp. till: Styrelseledamöter 
 Samordnare för vbf till ägarna 
 Diariet 
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SVM § 49 
 
Val av tillfällig ordförande och tillfällig vice ordförande 
 
Från årsskiftet fram till första styrelsemötet behöver styrelsen välja tillfällig 
ordförande och vice ordförande, för att kunna fatta eventuella delegationsbeslut 
under perioden då styrelsens ledamöter fortfarande inte är fastställda. 
 
Stefan Arnoldsson (S), Arboga kommun yrkar på att Andreas Trygg (V) Köpings 
kommun väljs till tillfällig ordförande från 1 januari 2015 till och med första 
styrelsemötet den 9 januari 2015.  
 
Andreas Trygg (V), Köpings kommun yrkar på att Stefan Arnoldsson (S), Arboga 
kommun väljs till tillfällig vice ordförande från 1 januari 2015 till och med första 
styrelsemötet den 9 januari 2015.  
 
Ordförande finner bifall för båda yrkanden. 
 
 
Beslut 
 

1. Styrelsen väljer Andreas Trygg till tillfällig ordförande och,  
2. Stefan Arnoldsson till tillfällig vice ordförande. 

 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVM § 50 
 
Samordnaren informerar 
 

 SUS-rapport. 
 Informationsguide. 
 Regeringen utvärderar förbunden. 

 
 
 


