
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2017-02-09 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2017-02-09 §§ 1 – 4 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-02-23 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Kungsörstorp, Kungsör kl. 12.30 – 13.00 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Landstinget Västmanland, ordförande 

Andreas Trygg (V), Köpings kommun 

Kjell Wendin (KD), Arboga kommun, ersättare 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Victoria Axberg, Arbetsförmedlingen, ersättare 

 

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

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, samordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Justerare Andreas Trygg Paragrafer §§ 1 – 4 

Justeringens tid och plats Köping den 21 februari 2017 

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

Sirpa Järvenpää 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Justerande  ......................................................................  
Andreas Trygg 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 

Datum 

2017-02-09 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 1 

 

Reflektioner kring förmiddagens ägarmöte 

 

Styrelsen diskuterar kring det som kommit fram under förmiddagens ägarmöte. 

Syftet med mötet var att ha en lokal diskussion om eventuell ny organisation 

utifrån PayOffs utredning och konsekvensanalys inför ny organisation och komma 

fram till ett ställningstagande inför länsmötet 14 mars. Styrelsens viljeriktningen 

är ökad samverkan i någon form, eller länsförbund. 

 

 

Beslut 

Styrelsen kommer att på länsmötet 14 mars 2017 ge förslag på att tillsätta en 

utomstående utredare, med presidierna från samtliga samordningsförbund i 

Västmanland som styrgrupp, som får i uppdrag att skriva fram ett förslag på ny 

organisation och beskriva processen att implementera denna.  
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Datum 

2017-02-09 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 2 Dnr SVM 2015/29 

 

Årsredovisning 2016 

 

Den vision för förbundet som styrelsens formulerade 2015 har arbetats vidare med 

under 2016 i såväl insatser som i formella dokument. Visionen lyder: 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till 

god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället. 

 

Insatser på individnivå  

Individinsatserna under 2016 har framförallt fokuserat på integrationsarbete och 

unga med funktionsvarianter. Totalt har 74 personer omfattats av de olika 

individinsatserna förbundet stöttar under 2016.  

 

Insatser för effektivare arbetssätt och metoder, samt strukturell påverkan 

Utbildningar, lunchföreläsningar, nätverksträffar och seminarier har genomförts 

både på länsnivå och i KAK. Ovanligt många medarbetare och chefer har deltagit 

på dessa. Över 400 personer för 2016. 

 

Ekonomi  

2016 års verksamhetsplan byggde på den budgetram, 2 500 tkr, som 

huvudmännen tidigare fattat beslut om. Utöver detta har förbundet tillgång till de 

medel som inte tidigare förbrukats (eget kapital), 1 736 tkr. Totalt belopp att 

disponera under året uppgick därmed till 4 236 tkr. 

 

Det egna kapitalet uppgår till 1 010 tkr vid ingången av 2017. 

 

 

Beslut 

Styrelsen fastsäller årsredovisningen för verksamhetsåret 2016. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen   

 Försäkringskassan 

 Landstinget Västmanland 

 Arboga kommun  

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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SVM § 3 Dnr SVM 2017/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Ordförande Shpetim Pirrakus beslut att teckna avtal med Köpings kommun för 

köp av administrativa tjänster för 2017, samt beslut att bevilja medfinansiering av 

utbildningsdag kring privatekonomi, skuldsättning och Grönkvist om maximalt 

35 000 kr (Våga prata pengar). 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 

 

 

 

 

 

 

SVM § 4 

 

Information 

 

 Managementrapport. 

 


