
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2015-06-02 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2015-06-02 §§ 29 – 39 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-06-09 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Folkbildaren, Forum, Köping kl. 13.00 – 16.15 
 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande §§ 29-34 

Kerstin Rosenkvist (S), Arboga kommun 

Marie Norin Junttila (S), Kungsörs kommun 

Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande §§ 35-39 

Håkan Nordin, Försäkringskassan 

Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun, ersättare §§ 35-39 

 

 

 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Inga-Lill Frössman (V), Lanstinget Västmanland 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Kicki Hedström, projektledare 

Carl Axelsson, projektledare 

Johannes Berglund, projektledare §§ 29-33 

Sofia Marklund, projektledare §§ 29-32 

Agneta Pettersson, Hushållningssällskapet §§ 31-34 

Maria Rosenqvist, Kungsörs kommun §§31-34 

Justerare Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen  Paragrafer §§ 29 – 39 

Justeringens tid och plats Köping den 3 juni 2015 

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

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Ordförande 

 

 

 Justerande 

 ......................................................................  
Shpetim Pirraku, Landstinget Västmanland 

 

 ......................................................................  
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 29 Dnr 2014/25 

 

Ekonomisk lägesrapport  

 

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter maj månad 2015.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 30 Dnr 2014/24 

 

Delrapport: Validering och praktiksamordning inom KAK 

 

På styrelsemötet den 21 november beviljade styrelsen Köpings kommun 560 000 

kr för projektet Validering och praktiksamordning inom KAK. 

 

Syftet med projektet är att införa en flexibel modell för validering av lärande, att 

bygga vidare på den samverkan som byggdes upp genom KAK-projektet samt den 

samverkan som i övrigt utvecklats inom KAK i arbetet med 

arbetsmarknadsinsatser, och att utveckla ett fördjupat samarbete kring 

praktiksamordning och handledarutbildning mellan kommunerna, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Projektledare Sofia Marklund presenterar en rapport för styrelsen. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporteringen av projektet Validering och 

praktiksamordning inom KAK. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 31 Dnr 2014/10 

 

Delrapport: Stöd till socialt företagande i KAK, del 2 

 

På styrelsemötet den 21 november beviljade styrelsen Köpings kommun 603 000 

kr för Stöd till socialt företagande i KAK, del 2: genomförande och utbildning. 

 

Syftet med projektets andra del var att genomföra idéerna från projektets första 

del, och utbilda både företagare och myndigheter. Under år 2015 vill projektet se 

vilka möjligheter som det sociala företagande kan ha även för målgruppen 

utlandsfödda. 

 

Projektledare Kicki Hedström presenterar en rapport för styrelsen. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporteringen av del 2, genomförande och utbildning av 

projektet Stöd till socialt företagande i KAK. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 32 Dnr 2014/23 

 

Delrapport: Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning i samverkan 

 

På styrelsemötet den 21 november beviljade styrelsen Köpings kommun 390 000 

kr för projektet Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning i samverkan. 

 

Syftet med projektet är 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.  

 

Projektledare Johannes Berglund presenterar en rapport för styrelsen. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporteringen av projektet Samhällsorientering och 

kommunikatörsutbildning i samverkan. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 33 Dnr 2014/22 

 

Delrapport: Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK 

 

På styrelsemötet den 21 november beviljade styrelsen Köpings kommun 670 000 

kr för projektet Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK. 

 

Syftet med projektet är 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.  

 

Projektledare Carl Axelsson presenterar en rapport för styrelsen. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporteringen av projektet Sammanhållande förstudie 

utrikesfödda – KAK. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 34 

 

Gröna lösningar 

 

Agneta Pettersson, Hushållningssällskapet och Maria Rosenqvist, Kungsörs 

kommun berättar om projektet Gröna lösningar där samordningsförbundet 

medsökande. Projektet ansöker om medel från Svenska Lantbruksveckans fond för 

att undersöka om meningsfull sysselsättning och aktiviteter i natur och på lantbruk 

är en intressant och realistisk utveckling av de gröna näringarna i Västra 

Mälardalen, samt att förbättra hälsa och öka egenförmåga för projektets målgrupp. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 35 Dnr 2015/15 

 

Film som verktyg för kunskap och värderingar 

 

Ökad ohälsa bland yngre kräver nya typer av verktyg.  Via Västmanlands 

kommuner och landsting (VKL) kom frågan upp om de tre samordningsförbunden 

i länet kunde tänka sig att delfinansiera ett försök att göra informationsmaterial på 

film, med syfte att tillföra kunskap på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig 

den, på de kanaler som målgruppen använder. 

 

Målet för projektet är att skapa en film som på ett mycket grundläggande sätt 

beskriver psykisk ohälsa och dess grundorsaker. Filmen ska visas på webben. Den 

ska kunna användas i skolan som utbildning och underlag för samtal och 

diskussioner. Filmen ska fungera som grunden i en serie filmer som på ett allt mer 

fördjupat sätt belyser psykisk ohälsa. 

 
Håkan Nordin, Försäkringskassan yrkar bifall under förutsättning att projektet 

Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK avslutas 31/7 2015, vilket innebär att 

de kvarvarande medlen går tillbaka till Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 
 

 

Beslut 

Styrelsen beviljar totalt 60 000 kronor till Film som verktyg för kunskap och 

värderingar, under förutsättning att projektet Sammanhållande förstudie 

utrikesfödda – KAK avslutas 31/7, vilket innebär att de kvarvarande medlen går tillbaka 

till Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 
 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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Datum 

2015-06-02 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 36 

 

Gemensam screening och behandlingsresurs i KAK  

 

Samordnare Linda Anderfjäll informerar om en ansökan som eventuellt kommer 

att komma in till samordningsförbundet. 

 

Ärendet föranleder inget beslut.  
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SVM § 37 Dnr 2015/12 

 

Remissvar på motion – Inrättande av resurscentrum för individer med 

psykisk sjukdom eller ohälsa 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Köpings kommun har remitterat motionen 

Inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa från 

SD för yttrande till Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Samordnaren fick 

på styrelsemötet den 9 april 2015 i uppdrag att yttrande sig gällande motionen.  

 

Av yttrandet framgår att samordningsförbundet inte ser ett behov att ett specifikt 

resurscentrum för individer med psykisk sjukdom och ohälsa. 

Samordningsförbundet välkomnar förslaget på att se över hur vi kan förbättra 

samverkan mellan de aktörer och verksamheter som redan finns – med individens 

fokus i fokus. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  
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SVM § 38 

 

Metodutveckling och material i lösningsfokus för Västmanland 

 

Samordningsförbunden i länet har länge jobbat för att myndigheterna ska få ett 

gemensamt lösningsfokuserat förhållningssätt. Chefer och handläggare som vill 

använda lösningsfokus i sin vardag, ser ett stort behov av anpassat och tillgängligt 

material. Det handlar om utbildningsmaterial, övningsblad, konkreta ”verktyg” i 

samtal samt litteratur. Västmanland skulle tjäna på att bli till stor del 

självförsörjande på material istället för att köpa in det via externa utbildare. 

Mycket är fortfarande på engelska och/eller med copyright och därmed 

svårtillgängligt. 

 

Kompetenscentrum för Hälsa ansöker om 410 000 kr för Metodutveckling och 

material i lösningsfokus för Västmanland. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beviljar inte medel till Kompetenscentrum för Hälsa för 

Metodutveckling och material i lösningsfokus för Västmanland.  

 
________ 

 

Exp. till: Samordnare Linda Anderfjäll för vbf till berörda 

 Diariet  
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SVM § 39 

 

Samordnaren informerar 

 

 Ägarmötet. 

 HR och rehabilitering i samverkan. 

 SUS 

 Indikatorprojektet som drivs genom NNS 

 


