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Datum

2018-08-23 – 2018-08-24

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Plats och tid

Färna Herrgård, Skinnskatteberg 23/8 kl. 13.45 – 17.00, 24/8 kl. 08.15 – 11.50

Beslutande

Shpetim Pirraku (S), Region Västmanland, ordförande
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun, ersättare
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun, via länk § 31, på plats 32-38
Linda Söder Jonsson (S), Kungsörs kommun
Ove Båhlström, Försäkringskassan
Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagande

Ersättare
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun

Tjänstemän och övriga deltagare
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Sirpa Järvenpää, ekonom
Emma Bertheussen, sekreterare
Anna-Karin Wetterström, utredare Gröna näringar §§ 32-38

Paragrafer §§ 31 – 38

Justerare

Carl-Inge Westberg

Justeringens tid och plats

Köping den 4 september 2018

Underskrifter Sekreterare

......................................................................
Emma Bertheussen

Ordförande

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

Justerande
Ordförande
Ordförande

......................................................................
Carl-Inge Westberg

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Sammanträdesdatum

2018-08-23 – 2018-08-24

Datum för anslags
uppsättande

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Social & Arbetsmarknad
Nibblesbackevägen 17, Köping
.................................................................
Emma Bertheussen

§§ 31 – 38
2018-09-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-08-23 – 2018-08-24
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 31

Dnr SVM 2017/14

Nuläge enligt verksamhetsplan 2018
Styrelsen för diskussion kring samordningsförbundets verksamhet och budget.
Det finns fortfarande okunskap gällande samordningsförbundet och dess insatser i
kommunerna. Förbundssamordnaren kan både förse styrelseledamöterna med
information om förbundet och ägarnas vinst med förbundet, och komma ut till
möten och berätta. Den informativa biten gällande samordningsförbundet bör
finnas i en cykel för att anpassas till mandatperioderna.
Hur mäts samordningsförbundets resultat för att kunna visa? Förbundet behöver
kunna mäta effekten av insatserna på en högre nivå än individnivå. Exempelvis
vad effekten blir efter en ”dejta en myndighet”-träff. I verksamhetsplanen bör den
förväntade effekten av en insats specificeras, så att det går att påvisa att
förbundets arbete ger resultat.
En insats för individer som står långt från arbetsmarknaden är efterfrågad bland
parterna.
Styrelseledamöterna går laget runt och beskriver läget och närmaste framtiden i de
olika organisationerna. Förslag och tankar från utvecklingsgruppen gås igenom.
Ett behov av en operativ verksamhet syns från fler håll.
Marknadsföring
 Insatskatalogen.
 Valet = informera nya om förbundet.
 Styrelsen viktiga ambassadörer – ägarna.
 Visa effekterna av det vi gör – vad har vi varit med och skapat?
Både operativt och strukturellt
 Utvecklingsgruppen: försteg, team.
 Grön rehab/omsorg (äta, sova, motion och så vidare).
 Utvecklingsgruppen får gå igenom insatskatalogen.

Ärendet föranleder inget beslut.

________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-08-23 – 2018-08-24
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 32

Dnr SVM 2017/14

Delårsbokslut
Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar delårsbokslutet.
Av rapporten framgår bland annat att under året har flera insatser beviljats medel
till utbildningar och information av olika slag. Utbildning i supported employment
för personal på Jobbcenter i Köping, lösningsfokus för personal inom Hälsocenter,
information om språkstöd tillsammans med Folkbildningen och work shopen Hur
mår din ekonomi? tillsammans med Konsumentverket, Kronofogden och
Samordningsförbundet Västerås. Den största insatsen börjar nu i höst och är en
utredning om förutsättningar för myndigheters samverkan med gröna näringar.

Beslut
Styrelsen godkänner delårsbokslutet.
________
Exp. till:

Diariet

SVM § 33
Presentation av arbetet med Gröna näringar
Utredare Anna-Karin Wetterström presenterar det arbete som ska göras under
hösten och berättar för styrelsen om arbetslivsinriktad rehabilitering. En
diskussion förs sedan kring alla frågor och funderingar som utredningen behöver
förhålla sig till. Kan validering ingå? Syftet med platsen bör vara tydlig, både för
den enskildes skulle men också för den som tar emot personen. Dokumentation är
en viktig del av projektet sen, för att visa vad som gjorts, vad som fungerat och
vad som inte fungerat.

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-08-23 – 2018-08-24
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 34

Dnr SVM 2018/16

Instruktion förbundssamordnaren
Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar en instruktion för
förbundssamordnaren, något som efterfrågats av revisorerna.

Beslut
Styrelsen antar instruktionen för förbundssamordnaren.
________
Exp. till:

Diariet

SVM § 35
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Förbundssamordnare Linda Anderfjäll har sett över den befintliga
förbundssamordningen och visar ett förslag inför nästa styrelsemöte.
Ärendet föranleder inget beslut.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-08-23 – 2018-08-24
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 36

Dnr SVM 2018/17

Verksamhetsplan och äskande inför 2019
Förbundssamordnare Linda Anderfjäll går igenom förbundets uppdrag, och hur
förbundet kan jobba både på individ- och strukturell nivå.
Statens preliminära tilldelning 2019 till Samordningsförbundet Västra Mälardalen
är högre än budget 2018. Det innebär att pengarna behöver matchas från övriga
ägare. Diskussion förs om man kan använda sig av generella beslut gällande
medel i förhållande till de statligt tilldelade medlen.

Beslut
Styrelsen beslutar att budgeten för 2019 preliminärt ska ligga kvar på 2018 års
nivå, det vill säga 750 000 kr från respektive part, i väntan på den slutliga statliga
tilldelningen.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-08-23 – 2018-08-24
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 37

Dnr SVM 2018/18

Vad vill utvecklingsgruppen?
Utvecklingsgruppen fick frågan om vad de ville skicka med förbundssamordnaren
till planeringsdagarna med styrelsen:
”Försäkringskassan ser gärna att styrelsen diskuterar ett införande av
samordningsteam i KAK, likt de team som finns i övriga länet och finansieras av
samordningsförbundet. Det finns ett behov av ett försteg för personer som har
ersättning från Försäkringskassan och som står långt från arbetsmarknaden.”
”Arbetsförmedlingen har behov av ett samordningsteam för dem som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Tyvärr känns det som att de blir fler och fler och vi har
inte tillgång till några upphandlade prövningsplatser/utredningsplatser.”

Beslut
Styrelsen ger förbundssamordnaren i uppdrag att be utvecklingsgruppen att gå
igenom insatskatalogen och välja insatser som ska fungera i deras verksamhet och
skicka tillbaka till styrelsen med motivering om varför den skulle fungera, samt
hur den skulle kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Detta sker efter nyår
när insatskatalogen är klar.
________
Exp. till:

Diariet

SVM § 38
Framtidens verksamhetsplaner för 2019, 2020 och 2021
Samordnare Linda Anderfjäll går igenom och tittar över de insatser som finns
planerade och är eventuella de närmaste åren. Kanske kan man tänka ihop sig
projekten Integration Regionen och Grön rehab/insats? Det finns en stor
efterfrågan på de KAK-gemensamma utbildningarna i bland annat lösningsfokus
och ORS/SRS.
Ärendet föranleder inget beslut.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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