
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2015-09-25 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2015-09-25 §§ 40 – 49 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-09-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Folkbildaren, Forum, Köping kl. 13.00 – 14.30 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande 

Kerstin Rosenkvist (S), Arboga kommun 

Marie Norin Junttila (S), Kungsörs kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun, ersättare 

 

 

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

Yvonne Ericsson (M); Kungsörs kommun 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Kicki Hedström, projektledare §§ 40-42 

Per Överberg, enhetschef §§ 41-44 

Christer Zegarra Eriksson, projektledare §§ 43-45 

Elisabeth Fornelius, projektledare §§ 43-45 

Justerare Kerstin Rosenkvist 

 
Paragrafer §§ 40 – 49 

Justeringens tid och plats Köping den 25 september 2015 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

 ......................................................................  
Shpetim Pirraku 

 Justerande  ......................................................................  
Kerstin Rosenkvist 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 

Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 40 Dnr SVM 2014/25 

 

Ekonomisk lägesrapport  

 

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

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 41 

 

Information om kommande projektansökan – Personalbutik 

 

Linda Anderfjäll, samordnare informerar om Alf Johnsons, enhetschef kommunala 

psykiatrin, kommande ansökan om medel. 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 

Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 42 Dnr SVM 2014/10 

 

Delrapport: Stöd till socialt företagande i KAK, del 2 

 

På styrelsemötet den 21 november 2014 beviljade styrelsen Köpings kommun 

603 000 kr för Stöd till socialt företagande i KAK, del 2: genomförande och 

utbildning. 

 

Den 16 juni 2015, vid möte med styrgruppen för samordningsförbundets fyra 

projekt framkom det uppgifter om att projektet Socialt företagande inte hade 

styrgruppens fulla stöd, och detta ledda också till att projektets arbetsgrupp 

upplöstes. Med anledning av detta ändrar projektet inriktning mot de kvarvarande 

intresserade parterna verksamma i Kungsör. 

 

Projektledare Kicki Hedström presenterar en rapport för styrelsen. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporteringen av projektet Stöd till socialt företagande i 

KAK. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 43 Dnr SVM 2014/23 & 

 SVM 2014/22 

 

Delrapport från projekten Samhällsorientering och kommunikatörs-

utbildning i samverkan samt Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK 

 

På styrelsemötet den 21 november beviljade styrelsen Köpings kommun 390 000 

kr för projektet Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning i samverkan 

och 670 000 kr för projektet Sammanhållande förstudie utrikesfödda – KAK. 

 

Sedan styrelsemötet i juni 2015 har båda projektens projektledare slutat sina 

tjänster vid Köpings kommun. Per Överberg, enhetschef Arbete och försörjning 

har efterträdit dem på 50%, men önskar nu att använda sig av projektledare Urban 

Norling, som är väl insatt i integration och samhällsorientering i KAK och i länet. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beviljar Köpings kommun att använda redan beslutade medel till 

projekten Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning i samverkan och 

Sammanhållande förstudie i samverkan, för att bekosta den ersättande 

projektledarens lön på 50% och Urban Norling som projektledarens stöd i arbetet 

mot en ESF-ansökan i november 2015. 

 
________ 

 

Exp. till: Projektägare Per Överberg 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet  
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Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 44 Dnr SVM 2014/24 

 

Rapport: 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. 

 

Projektägare Per Överberg informerar om aktuell status. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner rapporteringen av projektet Validering och 

praktiksamordning inom KAK. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 45  Dnr SVM 2012/22 

 

Självvärdering av projekt K.A.K – Kunskap, arbete och kvalitet 

 

I juni 2015 gjordes en ny självvärdering av projektet, och rapporten avser 

perioden 14 januari 2015 – 1 juni 2015.   

 

Projektet har beviljats medel under en period om knappt tre 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. 

 

Antalet aktivt inskrivna deltagare 150601 uppgår till ca 60 varav 57 befinner sig i 

en pågående anställning. Antalet deltagare som genomfört sin anställning genom 

projektet är hittills 84 och av dessa har 40 gått till studier eller till 

visstidsanställning (minst 6 mån) flera till timvikariat i kombination med a-kassa 

och övriga till ren a-kassa. Avhoppade personer (ej slutförda) uppgår till 39 

personer med skäl som flytt, studier, arbete och föräldraledighet. Totalt inskrivna 

personer i projektet hela perioden uppgår till 183 personer. 

 

Kommunerna prioriterar lite olika i vilka deltagare man väljer ut. De som 

prioriteras är framför allt unga, utlandsfödda och ensamstående med barn. Antalet 

utlandsfödda uppgår idag till ca 50% av deltagarna, i jämförelse med 30% från 

start. 

 

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 har köpt in en socioekonomisk utvärdering av företaget Payoff som 

under hösten 2014 påbörjade sin datainsamling. 

    

 

Beslut 

Styrelsen godkänner rapporten.  

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 46 Dnr SVM 2015/21 

 

Äskande 2016 

 

Inför 2016 behöver samordningsförbundet ca 3,5 miljoner kronor för att fungera. 

Eget kapital är 1 miljon kronor därmed behöver förbundet äska om 2,5 miljoner 

kronor.  Det innebär att samordningsförbundets äskande av statliga medel är  

1,25 miljoner kronor. 

 

 

Beslut 

Styrelsen äskar om 1 250 000 kr från staten inför 2016. 

 
________ 

 

Exp. till: Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

Diariet 
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Datum 

2015-09-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 47 Dnr SVM 2015/7 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Ordförande Andreas Trygg har beslutat om deltagaravgift till 

Förbundschefsdagarna. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

SVM § 48 Dnr  

 

Grönkvist 

 

Fyra deltagare, två från Arboga kommun och två från Köpings kommun har 

behov av utbildning i Grönkvist med en total deltagaravgift på 16 000 kr. 

  

 

Beslut 

Styrelsen beviljar fyra personer deltagaravgiften till utbildning i Grönkvist, totalt 

16 000 kr. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

Diariet 

 

 

 

 

SVM § 49  

 

Samordnaren informerar 

 

 SUS- Deltagare under 2014-2015. 

 Avbrutet avtal kring gemensam EU-strateg. 

 Dag för 3 styrelser, 2/10 med Ola Andersson. 

 Samordningsförbundets planeringsdag 23/10. 

 Lunchföreläsning 26/11. 

 Utvärdering av KAK-projektet 19/2 -16. 


