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Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2016-03-18 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2016-03-18 §§ 10 – 17 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2016-03-23 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2016-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Forum, Köping kl. 13.00 – 14.30
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande 
Andreas Trygg (V), Köpings kommun 
Ove Båhlström, Försäkringskassan 
Marija Mihajlovska, Arbetsförmedling  
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun, ersättare 
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 
 

Övriga deltagande Ersättare 
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun 
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 Socialt företagande § 12 

Justerare Marija Mihajlovska Paragrafer §§ 10 – 17 

Justeringens tid och plats Köping den 18 mars 2016

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

 Ordförande 
 
 

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

 Justerande  ......................................................................  
Marija Mihajlovska  
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SVM § 10 Dnr SVM 2015/29 
 
Ekonomisk lägesrapport  
 
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter februari månad 
2016. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner informationen. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 11 Dnr SVM 2014/24 
 
Ändrad tidsplan: Validering och praktiksamordning inom KAK 
 
På styrelsemötet den 21 november 2014 beviljades projektet Validering och 
praktiksamordning inom KAK medel från Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen. På grund av sjukskrivning fick projektägaren Köpings kommun 
godkännande för att senarelägga projektet.  
 
Nu ansöker Köpings kommun om att förlänga projekttiden till 31 december 2016. 
Mycket har gjorts, men projektägaren ser att projektet behövs som en 
sammanhållande kraft under hela 2016 för ett gott resultat. 
 
Samordnaren bedömer att det gagnar processen om projektet får ytterligare tid på 
sig.  
 
 
Beslut 
Styrelsen beviljar Köpings kommun att ändra tidsplanen för projektet Validering 
och praktiksamordning inom KAK till 2015-05-01 – 2016-12-31. 
 
________ 
 
Exp. till: Per Överberg, projektägare 
 Diariet 
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SVM § 12 Dnr SVM 2014/10 
 
Slutrapport: 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. 
 
Målet för projektet var att erbjuda dialog och samverkan, sprida kunskap om 
arbetsintegrerade sociala företag, visa på möjligheter för utlandsfödda, bygga 
nätverk, bjuda in näringslivet samt öka kunskapen kring regelverket. De 
långsiktiga målen var att det 2016 ska finnas minst två sociala företag på gång i 
KAK med arbetsträningsplatser för myndigheterna att använda sig av, ett nätverk 
av dessa företag och en förståelse för socialt företagande inom våra myndigheter, 
vilket underlättar för nya sociala företag att etableras. 
 
Av slutrapporten går att läsa några punkter som måste beaktas om socialt 
företagande ska ha en framtid inom KAK-området: 

 En bred förankring och en diskussion hos myndigheterna om hur det ska 
ses på socialt företagande. 

 Ett ställningstagande i hur stödet till sociala företag kan och ska se ut. 
 Att myndigheterna bjuder in till dialog och samverkan där intressenterna 

ses som en resurs för arbetsträning/rehabilitering av människor som står 
långt från arbetsmarknaden. 

 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner slutrapporten av projektet Stöd till socialt företagande i 
KAK. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 13 Dnr SVM 2016/6 
 
Delegationsordning 2016 
 
Samordningsförbundets delegationsordning reviderades av styrelsen i november 
2014-11-12. Nu har samordnare Linda Anderfjäll gjort en översyn och presenterar 
förslag på ny delegationsordning. 
 
Skillnaden är att de delegerade kostnadsnivåerna har dubblerats och 
ärenderubrikerna Investeringar och Behörighetsattestanter har tagits bort då de 
anses ingå i övrig delegation. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner förslaget till Delegationsordning 2016. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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SVM § 14 Dnr SVM 2016/7 
 
Firmatecknare 
 
Firmatecknare har, var för sig, rätt att enligt delegationsordningen underteckna 
juridiska handlingar, det vill säga avtal och fullmakter, i förbundets namn. 
 
Idag är Sirpa Järvenpää och Andreas Trygg firmatecknare. 
 
 
Beslut 
Styrelsen upphäver beslutet § 35 från 2013, och utser ekonom Sirpa Järvenpää, 
590208-XXXX, och ordförande Shpetim Pirraku, 790621-XXXX, var för sig, till 
firmatecknare för Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 
 
________ 
 
Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 
 Ordförande Shpetim Pirraku 
 Diariet  
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SVM § 15 Dnr SVM 2016/8 
 
Kriterier för ansökningar till förbundet 
 
I april 2013 beslutade styrelsen om kriterier för ansökningar om medel från 
samordningsförbundet. Kriterierna har sin grund i Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser och Prop. 2002/03:132 Finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. 
 
Samordnare Linda Anderfjäll presenterar en revidering av kriterier för 
ansökningar till förbundet. Det som föreslås nu är en tydligare koppling mellan 
kriterierna och förbundets vision. Det är också viktigt att framhålla att förbundet 
kan finansiera insatser på tre olika nivåer:  

1. Individinsatser riktade till personer i behov av arbetslivsinriktad 
samordnad rehabilitering. 

2. Insatser för att förbättra metoder och arbetssätt för myndigheter som 
arbetar för personer i behov av arbetslivsinriktad samordnad rehabilitering. 

3. Insatser för att förändra strukturer inom och mellan förbundets parter. 
 
Mallen för ansökningarna ska på ett enkelt sätt visa på de nya kriterierna. Den 
som ansöker om medel ska även få frågor i mallen som tillgodoser behovet av 
tydliga mål för insatserna som styrelsen lyfte under planeringsdagen 2015. 
 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner revideringen av kriterier för ansökningar om medel från 
samordningsförbundet, samt den nya mallen för ansökningar. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
 
 
SVM § 16 
 
Samordnaren informerar 
 

 Hälsans väg mot egen försörjning 
 AMIF-uppdatering 
 Inför ägarmötet 20 maj 
 Planeringsdagar 23-24 augusti, lunch till lunch  
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SVM § 17 
 
Skrivelse från Utbildningsdepartementet 
 
I början av mars 2016 fick Samordningsförbundet en skrivelse gällande Vägar 
framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar, från 
Utbildningsdepartementet. I skrivelsen uppmuntras Samordningsförbundet att föra 
en dialog om hur det kan förbättras för de unga med Utbildningsdepartementet. 
 
 
Beslut 
Styrelsen ger ordförande, vice ordförande och samordnaren i uppdrag att skriva ett 
svar på skrivelsen från Regeringskansliet. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 


