
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2016-09-23 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2016-09-23 §§ 26 – 32 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-10-05 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Studiecirkel 1, Forum, Köping kl. 13.00 – 14.25 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande 

Andreas Trygg (V), Köpings kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Kjell Wendin (KD), Arboga kommun, ersättare 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen, ersättare 

 

 

 

 

 

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

Kjell Wendin (KD), Arboga kommun 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Sussan Öster, Kompetents centrum för hälsa § 27 

Alf Johnson, socialpsykiatrin § 28 

 

Justerare Ove Båhlström Paragrafer §§ 26 – 32 

Justeringens tid och plats Köping den 30 september 2016 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2016-09-23 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 26 Dnr SVM 2015/29 

 

Ekonomisk lägesrapport  

 

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter augusti månad 2016. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2016-09-23 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 27 Dnr SVM 2015/27 

 

Slutrapport: Grönkvist 

 

På styrelsemötet den 26 november 2015 beviljade styrelsen Landstinget 

Västmanland 160 000 kr för projektet 7 månader stödresurs i 

folkhälsointerventionen Grönkvist. 

 

Syftet med det fortsatta Grönkvistprojektet var att nå ut med Grönkvist på ett 

effektivt sätt till arabisktalande individer i KAK-området, och därigenom bidra till 

minskad ekonomisk stress och större kunskap om privatekonomi. 

 

I slutrapport går att läsa att Grönkvist på arabiska har blivit mycket efterfrågat och 

att det finns ett stort behov av att kunna erbjuda Grönkvist på detta och andra 

språk också. Deltagarna var mycket nöjda och flera önskade att de fått denna 

kunskap tidigare. 

 

Sussan Öster, Kompetenscentrum för hälsa berättar kort om Grönkvist och dess 

upplägg samt framtagandet och implementeringen av Grönkvist på arabiska. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner slutrapporten av projektet 7 månader stödresurs i 

folkhälsointerventionen Grönkvist. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2016-09-23 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 28 Dnr SVM 2015/28 

 

Delrapport: Personalbutik 

 

På styrelsemötet den 26 november 2015 beviljade styrelsen Köpings kommun 

700 000 kr under 2016 för projektet Personalbutik. 

 

Projektets syfte är att möjliggöra för människor som lever med psykisk sjukdom 

att delta i samhällslivet både i form av arbete, studier men också vara aktiva 

medborgare i samhället. 

 

I delrapport går att läsa att alla deltagare har ökat sin förmåga på alla plan, och 

flera av dem är redo att ta nästa steg. En ny grupp är på gång för hösten 2016 och 

det finns tankar på att i framtiden implementera projektet i verksamheten. Kontakt 

med personal i Kungsör och Arboga finns, för att ge dem möjlighet att placera 

personer i projektet. 

 

Alf Johnson, socialpsykatrin berättar om projektet och hur det ser ut framåt.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delrapporten av projektet Personalbutik. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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2016-09-23 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 29 Dnr SVM 2016/12 

 

Projekt: Ensamkommande flyktingbarn och Hälsa 

 

Det finns ett stort antal ensamkommande flyktingbarn i KAK, bara i Köping finns 

över 100 registrerade personer i åldrarna 14-21 år. Dessa personer är en angelägen 

målgrupp för hälsoinsatser och stöd till integrationsprocessen mot egen 

försörjning.  

 

Samordningsförbundet kallade samman en arbetsgrupp för att se om det fanns en 

möjlighet att tillsammans göra något för både personal och barn/ungdomar, med 

målet att främja hälsa och integrationsprocess.  

 

Ett av projektets syften är att fånga resultatet i en vetenskaplig rapport, samt en 

folder/handbok med framgångsfaktorer som ska kunna användas av personal och 

arbetsledning. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beviljar 1 431 000 kr för projektet Ensamkommande flyktingbarn och 

Hälsa, del 1, 2 och 3 för perioden 2016 – 2019. 

 
________ 

 

Exp. till: Samordnare Linda Anderfjäll för vbf till projektets arbetsgrupp 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet  
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Datum 

2016-09-23 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 30 Dnr SVM 2016/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Samordnare Linda Anderfjälls beslut att avsätta 5 000 kr till Försäkringskassan 

för en kick off för Halmstadsmodellen den 16 juni 2016. 

 

Ordförande Shpetim Pirrakus beslut att bevilja 25 000 kr som stöd till 

framskrivandet av projektplan och ansökan av projektet Ensamkommande 

flyktingbarn och Hälsa, samt beslut om samordnarens deltagande i 

förbundschefskonferensen med en deltagaravgift om 3 500 kr. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 

 

 

 

 

 

 

SVM § 31 

 

Information 

 

 Planeringsdagarna 23-24 augusti  

 21 oktober: presentation av utredning av förbunden. Ytterligare dragning i 

Köping den 24 november kl. 10-13 inkl. lunch.  

 Integrationsrådets prioriterade målområden utifrån två målgrupper, vuxna 

och ensamkommande barn samt uppdelat på män och kvinnor, föreslås bli: 

- Bostäder  

- Arbete/sysselsättning  

- Hälsa 

 Coachning förbundssamordnare 

 Information om förmiddagens suggestopediföreläsning 
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SVM § 32 Dnr SVM 2016/13 

 

Coach/mentorsuppdrag 

 

Ett coach/mentorsuppdrag med målsättningen är att hjälpa samordnaren att 

utveckla och stärka  sin roll och sina arbetsmetoder. Inledningsvis planeras 

samtalen som veckosamtal om ca tre timmar per vecka, med flexibla intervaller 

passande utvecklingstakten. Antalet samtal är tio gånger, och därefter utvärderas 

uppdraget. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner offerten från Granzell & Belin AB på tio utvecklingssamtal 

med en totalsumma på max 27 000 kr, exkl moms. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 

 


