
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2018-09-28 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2018-09-28 §§ 39 – 46 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-10-08 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-10-30 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Hotell Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping kl. 13.00 – 14.50 
 

Beslutande Shpetim Pirraku (S), Region Västmanland, ordförande 

Andreas Trygg (S), Köpings kommun 

Dan Avdic Karlsson (V), Arboga kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingen 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 

 

 

 

 

 

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

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Kjell Wendin (KD), Arboga kommun 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Dahna Bachiri, Region Västmanland § 42 

 

Justerare Andreas Trygg Paragrafer §§ 39 – 46 

Justeringens tid och plats Köping den 5 oktober 2018 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2018-09-28 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 39  Dnr SVM 2017/14 

 

Ekonomisk redogörelse 

 

Samordnare Linda Anderfjäll och ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk 

lägesrapport till och med 16 september 2018. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2018-09-28 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 40  Dnr SVM 2015/32 

 

Avsiktsförklaring för samverkan 

 

Vid ett länsgemensamt medlemssamråd i mars 2017, fick förbundssamordnarna 

och styrelseordförandena i uppdrag att författa en remiss till styrelserna kring ny 

organisation. Utgångspunkten till remissfrågorna var PayOffs utredning 

Utredning och konsekvensanalys inför ny organisation, Samordningsförbunden i 

Västmanland. 

 

Remissvaren, ett från varje styrelse, redovisades på ett medlemssamråd i januari 

2018. Beslutet blev att samordningsförbunden i länet ska fortsätta vara tre 

separata förbund men bli ännu mer effektiva genom att arbeta mer gemensamt. En 

avsiktsförklaring för samverkan mellan förbunden skulle nu tas fram.  

Avsiktsförklaringen beskriver en gemensam viljeinriktning, vilken lagmässig 

grund vi står på, vad som anses vara centralt för att nå våra mål, samt vad vi 

förbinder oss att göra inom våra respektive roller inom samordningsförbundens 

organisering. Den innehåller dessutom konkreta insatser. 

 

Styrelsen godkände förslaget till Avsiktsförklaring, under förutsättning att 

styrelserna i Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands 

Samordningsförbund gjorde detsamma. Nu har de två andra styrelserna godkänt 

förslaget och ordförande skriver därför under dokumentet. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2018-09-28 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 41  Dnr SVM 2018/10 

 

Karläggning Samordning Nyanländas Hälsa 

 

Syftet med att kartlägga insatser och de offentliga aktörerna är att få en samlad 

bild av vilka insatser som redan görs i Köping, Arboga och Kungsör (KAK), samt 

vilka behov av utvecklingsinsatser och förbättrad samverkan man ser. Var finns 

glappen och hur kan vi minska dessa? Vad vill vi utveckla i samverkan och hur 

skulle detta kunna ske? 

 

Målsättningen är att främja samverkan över aktörsgränserna för att: 

• Identifiera ev. ohälsa/funktionsnedsättning hos nyanlända vuxna och 

nyanlända barn/ungdomar så snart som möjligt. 

• Nå fram med riktade rehabiliteringsinsatser och andra individanpassade 

insatser och därmed öka delaktigheten och närvaron i den egna processen. 

Malin Rehn från Region Västmanland har gjort kartläggningen.  

 

En del av förslagen ryms inom andra utvecklingsområden som är på gång och en 

del förslag har redan plockats av upp av Länsstyrelsen eller Region Västmanland. 

De förslag som Utvecklingsgruppen prioriterar att lyfta vidare till styrelsen är:  

 Gå vidare med konceptet inom ”Pilotprojekt Köping” till Kungsör och 

Arboga för effektivare sjukskrivningar och samverkan kring nyanlända. 

Region Västmanland ansvarar 

 Undersöka möjligheten att ha en pott pengar att avropa för 

hälsoundersökningar av Asylhälsan (AIH), då det gjorts med gott resultat 

av Arboga kommun. 

Förstegsinsats för målgruppen, med fokus på hälsa. Det poängteras att detta 

behövs för alla som står långt från arbetsmarknaden. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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2018-09-28 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 42  Dnr SVM 2015/26 

 

Utvärdering av SOH+ 

 

Dahna Bachiri, Region Västmanland presenterar utvärderingen.  

 

I regionen samarbetar kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 

Västerås och Region Västmanland med syfte att främja tredjelandsmedborgares 

deltagande i samhällslivet. Genom projektet skulle samverkan utvecklas 

ytterligare. Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, tillsammans 

med Samordningsförbunden Västra Mälardalen och Västerås, delfinansierade stöd 

till projektet. Målgruppen tredjelandsmedborgare får genom projektet en utökad 

samhällsorientering med extra fokus på hälsa samt annat stöd på modersmål enligt 

uppkomna behov på individ-och gruppnivå. 

 

Utvärderingen visar att SOH+ på ett framgångsrikt sätt har bidragit till en 

förbättrad integrationsprocess. Samhälls- och hälsoorienteringen möter upp de 

nyanländas behov väl. Förstärkningen med 20 timmar extra hälsa ser vi ger effekt 

för deltagarna och beskrivs av samtliga berörda parter som en lyckad satsning. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 43  Dnr SVM 2018/17 

 

Preliminärt besked om tilldelning 2019 

 

Vid sammanträdet finns inget besked om preliminär tilldelning att ta ställning till, 

därmed föranleder ärendet inget beslut. 
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SVM § 44  Dnr SVM 2018/19 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Köpings kommun  

 

Personuppgiftsbiträdesavtalet är en del av ett huvudavtal om tillhandahållandet av 

tjänster som ingåtts mellan Köpings kommun och Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen. Avtalet reglerar Personuppgiftsbiträdets (Köpings kommun) 

behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs (styrelsens) räkning.  

 

Avtalet syftar till att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter när styrelsen 

anlitar ett Personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter och till att 

uppfylla artikel 28.3 Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679.  

Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller tillsvidare och upphör först när 

Personuppgiftsbiträdet slutat behandla Personuppgifter för 

Personuppgiftsansvarigs räkning. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner personuppgiftsbiträdesavtalet med Köpings kommun. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 45 Dnr SVM 2018/2 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

Ordförande Shpetim Pirrakus beslut att avsätta 150 000 kr till förstudie och 

framskrivning av insats till Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i 

samverkan med gröna näringar i Köping-Arboga-Kungsör, under perioden 

september till november 2018. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 46 Dnr SVM 2018/4 

 

Managementrapport 

 

Samordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för september 

2018. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 


