
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2016-02-19 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2016-02-19 §§ 1 – 9 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-02-24 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Forum, Köping kl. 13.00 – 14.55 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande 

Kerstin Rosenkvist (S), Arboga kommun 

Andreas Trygg (V), Köpings kommun 

Marie Norin Junttila (S), Kungsörs kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen, ersättare 

 

 
Övriga deltagande Ersättare 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Christer Zegarra Eriksson, projektledare KAK-projektet § 1 

Alf Uttermalm, samverkansansvarig Försäkringskassan § 2 

Justerare Ove Båhlström Paragrafer §§ 1 – 9 

Justeringens tid och plats Köping den 19 februari 2016 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Justerande  ......................................................................  
Ove Båhlström  
 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 1 Dnr SVM 2012/22 

 

Slutrapport för projekt K.A.K – Kunskap, arbete och kvalitet 

 

I december 2015 gjordes slutrapporten för projektet, och rapporten avser hela 

projektperioden, 1 mars 2013 till 31 december 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 var att stärka samverkan i 

regionen mellan projektparterna men också tillsammans med Landstinget i 

Västmanland. 

 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Köping, Arboga och Kungsörs 

kommun samt Arbetsförmedlingen. 

 

Antalet aktivt inskrivna deltagare under projekttiden uppgår till 180 varav 140 

genomfört sin anställning. Av 180 personer har 162 stycken lämnat 

försörjningsstöd i samband med deltagandet i projektet eller direkt efter 

anställningen.  

 

Projektet har köpt in en socioekonomisk utvärdering av företaget Payoff som 

beräknas bli klar i februari 2016. 

    

 

Beslut 

Styrelsen godkänner slutrapporten.  

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 2 

 

Samarbete kring 0-placerade 

 

Alf Uttermalm, Försäkringskassan informerar om samarbetet kring 0-placerade i 

Hallande.  

 

Den så kallade Halmstadmodellen handlar om samordning av arbetslivsinriktad 

rehabilitering för personer som saknar sjukpenningrätt. Syftet med insatsen är att 

skapa ett effektivt stöd för individerna i målgruppen där rehabiliteringsbehovet 

blir utrett och aktiviteter samordnade så att de får rätt insatser, rätt ersättning och 

från rätt instans. Målgruppen är individer som erhåller ekonomiskt bistånd, som 

inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och som är i behov av samordning 

för rehabilitering för ett sjukdomstillstånd.  

 

Uppdraget blir att implementera Halmstadmodellenen i Västra Mälardalen och 

Västerås. Ett antal insatser finns framtagna för att starta upp arbetet. Bland annat 

en gemensam startdag, ”kick off”, för Västra Mälardalen och Västerås.   

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 3 Dnr SVM 2014/25 

 

Årsredovisning 2015 

 

Under 2015 formulerade styrelsen en vision för förbundet: Samordningsförbundet 

Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och 

förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället. 

 

Insatser på individnivå  

KAK-projektet avslutades under 2015 och har sitt slutseminarium i februari 2016, 

då två externa utvärderingar presenteras. 

 

Insatser för effektivare arbetssätt och metoder, samt strukturell påverkan 

Utbildningar, lunchföreläsningar, nätverksträffar och seminarier har genomförts 

både på länsnivå och i KAK. Intresset för lösningsfokuserat arbetssätt ökar 

Fyra mobiliserande projekt har pågått under 2015:   

Socialt företagande, Validering och praktik, Sammanhållen förstudie utrikesfödda, 

Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning. 

 

Samarbetet mellan förbunden i Västmanland, Sörmland och Uppsala län har 

minskat och från halvårsskiftet finns inte längre en gemensam EU-strateg. 

Förbundet har fortsatt kontakt med vuxenutbildning och ideell sektor, men 

kontakten med näringslivet skedde främst genom de två projekten Socialt 

företagande och Validering och praktik.  

 

Ekonomi  

2015 års verksamhets- och aktivitetsplan byggde på den budgetram, 3 600 tkr, 

som huvudmännen tidigare fattat beslut om. Utöver detta har förbundet, tillgång 

till de medel som inte tidigare förbrukats (eget kapital). Totalt belopp att 

disponera under året uppgick därmed till 6 391 tkr. 

 

Det egna kapitalet uppgår till 1 736 tkr vid ingången av 2016. 

 

 

Beslut 

Styrelsen fastsäller årsredovisning 2015. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen   

 Försäkringskassan 

 Landstinget Västmanland 

 Arboga kommun  

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 4 Dnr SVM 2015/28 

 

Insatsavtal – Personalbutik 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i november 

2015 att bevilja medel till projektet Personalbutik.  

 

Ett insatsavtal angående projektet har nu upprättats.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner insatsavtalet för projektet Personalbutik. 

 
________ 

 

Exp. till: Samordnare för vbf till Personalbutik 

 Diariet 
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Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 5 Dnr SVM 2015/27 

 

Insatsavtal – 7 månaders stödresurs i folkhälsointerventionen Grönkvist 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i november 

2015 att bevilja medel till projektet 7 månaders stödresurs i 

folkhälsointerventionen Grönkvist.  

 

Ett insatsavtal angående projektet har nu upprättats.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner insatsavtalet för projektet 7 månaders stödresurs i 

folkhälsointerventionen Grönkvist. 

 
________ 

 

Exp. till: Samordnare för vbf till projektet 

 Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 6 Dnr SVM 2014/17 

 

Policy för EU-arbete – revidering  

 

På styrelsens sammanträde i februari 2015 antogs en EU-policy för förbundet. 

Syftet var att tydliggöra vad parterna kan förvänta sig av förbundet, samt vilken 

roll förbundet skulle ta.  

 

Utlysningarna för ESF är över för nu och mobiliseringsarbetet behövs inte på 

samma sätt. Från juni 2015 finns inte längre resursen med en EU-strateg som 

sköter omvärldsbevakningen åt förbunden i Västmanland, Uppsala län och 

Södermanland.  

 

Den största förändringen i förslaget är att kopplingen till det strategiska arbetet på 

ÖMS-nivå (Östra Mellansverige) har formaliserats på ett nytt sätt och att 

förbundet inte längre har en EU-strateg. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den reviderade EU-policyn. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 7 Dnr SVM 2015/32 

 

Länssamordningsförbund i Västmanlands län 

 

Samordningsförbundet Västerås har i sin verksamhetsplan för 2015 ett 

målinriktningsbeslut som lyder ”att verka för att visionen om ett 

länssamordningsförbund blir möjligt inom snar framtid”. I oktober 2015 togs ett 

beslut om att uppdra samordnaren att framställa om en konsekvensanalys till de 

övriga två förbunden i länets styrelser. 

 

I november 2015 beslutade Norra Västmanlands Samordningsförbunds styrelse att 

ställa sig positiv till en konsekvensanalys, att konsekvensanalysen ska genomföras 

av extern oberoende part samt att alla styrelser ska vara delaktiga vid framtagande 

av förfrågningsunderlag. 

 

Till styrelsens har det kommit en framställan från Samordningsförbundet Västerås 

gällande en konsekvensanalys av en ny organisation av samordningsförbunden i 

Västmanlands län. I framställan går att läsa två frågor: 

 Ställer sig förbundet positiv till att genomföra en konsekvensanalys 

gällande en ny organisation av förbunden i Västmanlands län? 

 Om ovanstående fråga besvaras positivt, kan förbundet ställa sig bakom 

Norra Västmanlands Samordningsförbunds punkt 2 och 3? 

 

 

Beslut 

Styrelsen ställer sig bakom att genomföra en konsekvensanalys gällande en ny 

organisation av förbunden i Västmanlands län. 

 

Styrelsen ställer sig bakom Norra Västmanlands punkt 2 och 3; att en 

konsekvensanalys ska utföras av en extern oberoende part och att alla styrelser ska 

vara delaktiga vid framtagande av förfrågningsunderlag. 

 

Styrelsen vill betona att även statistik ur SUS bör sammanställas och analyseras 

av extern oberoende prat i en konsekvensanalys. 

 
________ 

 

Exp. till: Samordningsförbundet Västerås 

 Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 Diariet 
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Datum 

2016-02-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 8 Dnr SVM 2015/7, 

 2016/1 och 2016/3 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Ordförande Andreas Trygg beslutade i december 2015 om bevilja projektet 

Socialt företagande, del 2 att fortsätta under 2016 till dess beviljade medel är slut. 

 

Ordförande Shpetim Pirraku beslut att bevilja projektägaren för KAK-projektet att 

rekvirera redan budgeterade medel för inplanerad utvärdering och ett 

utvärderingsseminarium under 2016, samt beslut om avtal med Köpings kommun 

gällande administrativa tjänster för 2016, samt beslut att godkänna medel till, och 

samarbetet med Tillsammansveckan. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 9  

 

Samordnaren informerar 

 

 Samarbete med Tillsammansveckan; två föreläsningar i KAK. 

 Hälsans väg till egen försörjning. 

 SUS-översyn gjord. 

 Uppdaterad hemsida. 

 Filmprojektet. 

 Kontakt med forskare på Mälardalens Högskola. 
 


