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Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2018-03-19 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2018-03-19  §§ 9 – 18 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-03-23 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-04-16 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Forum, Västra Långgatan 2, Köping kl. 13.15 – 14.20 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Region Västmanland, ordförande 

Andreas Trygg (V), Köpings kommun 

Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare via länk 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen, ersättare 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Inga-Lill Frössman (V), Region Västmanland 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun via länk 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Jeanette Källstad, Region Västmanland § 13 

Malin Rehn, Region Västmanland § 13 

 

Justerare Andreas Trygg Paragrafer §§ 9 – 18 

Justeringens tid och plats Köping den 19 mars 2018 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2018-03-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 9 Dnr SVM 2015/32 

 

Information om förmiddagens presidiemöte angående länssamverkan 

 

Ordförande Shpetim Pirraku berättar om förmiddagens möte med presidierna från 

de andra samordningsförbunden i länet. Diskussion fördes kring anteckningarna 

och besluten från ägarmötet och en ettårsplan och en treårsplan togs fram. Innan 

oktober ska en avsiktsförklaring presenteras för de tre styrelserna för beslut, ett 

utkast bör finnas till styrelsemötet i juni. Gemensamt seminarium för alla tre 

styrelserna under höst/vinter, runt november.  

 

Mötet kom fram till att alla tre förbunden vill ingå i insatskatalogen. Diskussion 

kring gemensam resurs för framtida ESF-ansökningar. Diskussion fördes kring 

eventuella gemensamma ägarmöten för långsiktig framtida planering.  

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2018-03-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 10  Dnr SVM 2017/14 

 

Ekonomisk redogörelse 

 

Samordnare Linda Anderfjäll ger en ekonomisk lägesrapport till och med  

12 mars 2018. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2018-03-19 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 11  Dnr SVM 2016/20 

 

Årsredovisning 2017 

 

Mål och måluppfyllelse 

Arbetet under 2017 skulle fokusera på: 

1. Unga med aktivitetsersättning och/eller unga personer som riskerar att 

hoppa av skolan. 

2. Integration och särskilt på hälsan hos ensamkommande flyktingbarn och 

den personal som jobbar på HVB-hem. 

3. Personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd för att komma ut i 

arbete och praktik. 

 

Förbundet har uppfyllt målen gällande fokus på integration och att stödja arbetet 

för unga personer som riskerar att hoppa av skolan. Förbundet har haft fokus på 

funktionsnedsättningar, framför allt för unga och har genom föreläsningar och 

utbildningsdagar visat på resurser som finns inom respektive part, men även inom 

folkbildning och andra såsom personligt ombud och anhörigstöd.  

 

Förbundet har delvis nått målet att stödja en individinsats för unga med 

aktivitetsersättning i KAK. Individinsatsen Personalbutik riktades till den 

målgruppen, men avslutades i juni och implementerades inte i ordinarie 

verksamhet. 

 

Ekonomiskt utfall  

Utöver förbundets bidrag för 2017 om 3 000 000 kr hade förbundet med sig ett 

eget kapital från föregående år uppgående till 1 010 000 kr. Av de dessa  

1 010 000 kr har 604 000 kr använts 2017 till olika insatser. 

 

Kostnaderna för insatserna har varit 485 000 kr högre än 2016. Kostnaderna för 

administration och styrelse var 107 000 kr lägre. 

 

Eget kapital som följde med in i 2018 uppgick till 406 000 kr, vilket är inom de 

riktlinjer som finns för överskott. 

 

 

Beslut 

Styrelsen fastsäller årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen   

 Försäkringskassan 

 Landstinget Västmanland 

 Arboga kommun  

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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SVM § 12  Dnr SVM 2018/5 

 

Insatskatalogen 

 

Insatskatalogen är en sökfunktion på Internet där olika stödåtgärder som drivs av 

olika huvudmän, görs sökbara för huvudmän, brukare/patient och allmänheten. 

Insatskatalogen är ett verktyg som omfattar både permanent verksamhet som drivs 

av förbundens medlemmar och deras kompletterande aktörer. Insatserna och 

verksamheterna är riktade till olika målgrupper i olika åldrar. Gemensamt för dem 

är att alla är aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade 

arbetsmarknads-, rehabilitering- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till 

personer som står långt från arbetsmarknaden. 

 

Kostnaden för att ansluta sig till Insatskatalogen varierar beroende på hur många 

samordningsförbund som är med. Kostnaden beräknas till 36 000 kr/år om tio 

förbund är anslutna. Kostnaden är 60 000 kr/år om fem förbund är med. Det är 

troligt att alla tre samordningsförbund i länet vill ansluta sig till Insatskatalogen. 

Frågan är om vi kan räkna vårt län som ett område eller om man håller fast vid att 

det är tre förbund och därmed tre licenser som ska betalas. Det behövs en 

diskussion kring intresse och tidsplan både mellan presidierna och med 

samordningsförbundet Centrala Östergötland. 

  

 

Beslut 

Styrelsen ger presidiet i uppdrag att fortsätta dialogen med presidierna i Norra 

Västmanlands Samordningsförbund och med Samordningsförbundet Västerås. 

 

Styrelsen ger förbundssamordnaren i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal och 

pris till nästa styrelsemöte. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  
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SVM § 13  Dnr SVM 2016/18 

 

Information från insatsen Integration Region Västmanland 

 

Jeanette Källstad och Malin Rehn, Region Västmanland berättar för styrelsens om 

insatsen Integration Region Västmanland, vad som hänt i steg 1 och hur det ser ut 

framåt med steg 2. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
 

 

 

 

 

 

SVM § 14  Dnr SVM 2016/18 

 

Integration Region Västmanland 

 

Under 2017 drev Region Västmanland frågan om samverkan och integration, 

bland annat genom Pilotprojekt Köping som finns dokumenterat på förbundets 

hemsida. I Verksamhetsplan och budget för 2018, förlängdes den insatsen med 

300 000 kr för 2018. Under 2019 och 2020 kommer fortsatt kartläggningsarbete 

ge en tydlig bild av samverkan och insatserna i KAK, och en beskrivning av 

ytterligare funktioner eller insatser som behövs. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beviljar 1 300 000 kr under åren 2018-2020 till insatsen Integration 

Region Västmanland. 

 
________ 

 

Exp. till: Region Västmanland 

 Diariet 
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SVM § 15  Dnr SVM 2018/6  

 

Chefsutbildning 

 

Sedan samordningsförbundet bildades 2010 har förbundet, tillsammans med de 

två andra samordningsförbunden i länet, satsat på det lösningsfokuserade 

förhållningssättet (LF) och ett stort antal personal har gått kurser i LF. För att 

kunna stötta sina medarbetare är det bra om också chefen har en grundutbildning i 

LF. En chefsutbildning förväntas skapa en stabilare grund för LF att 

implementeras i verksamheterna. Det förväntas även utveckla samverkan kring 

individen inom KAK. Därför föreslås en grundutbildning i LF som är riktad till 

chefer med personalansvar. 

 

 

Beslut 

Styrelsen satsar 150 000 kr på en lösningsfokuserad utbildning för chefer. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 16  Dnr SVM 2018/7 

 

Dataskyddsförordningen, DSF 

 

Den 25 maj 2018 får Sverige och EU en gemensam lagstiftning som reglerar 

behandlingen av personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen (DSF,  

EU 2016/679) ersätter personuppgiftslagen (PuL 1998:204). 

 

Varje styrelse är ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Den nya lagen 

innebär krav på att det finns en Personuppgiftsansvarig (PUA), föreslaget 

styrelsens tjänsteman. 

 

Det ska även finnas ett Personuppgiftsombud (PUO), som ska kontrollera att 

lagen efterföljs. Föreslaget vice ordförande, som går in och gör stickkontroller 

inom den interna kontrollen. 

 

 

Beslut 

Styrelsens utser förbundssamordnaren till Personuppgiftsansvarig. 

 

Styrelsens utser vice ordförande till Personuppgiftsombud. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 17 Dnr SVM 2018/2 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjälls beslut att finansiera en personal från 

Jobbcenter, Köpings kommun att gå en utbildning i supported employment om 

max 10 000 kr under 2018. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 18 Dnr SVM 2018/4 

 

Managementrapport 

 

Samordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för mars 2018. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 


