
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2019-05-29 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2019-05-29 §§ 24 – 31 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019-06-14 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2019-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 

 

Plats och tid Kungsörstorp, Charlottenbergsvägen 30, Kungsör kl. 09.00 – 09.55 
 

Beslutande Andreas Trygg (S), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström(C), Arboga kommun via länk 

Linda Söder-Jonsson (S), Kungsörs kommun 

Richard Fallqvist (L), Region Västmanland 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen, ersättare 

 

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

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Karin Olovson, Arbetsförmedlingen 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Justerare Linda Söder-Jonsson Paragrafer §§ 24 – 31 

Justeringens tid och plats Köping den 11 juni 2019 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

 ......................................................................  
Andreas Trygg 

 Justerande  ......................................................................  
Linda Söder-Jonsson 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 

Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 24  

 

Reflektioner efter ägarmötet 

 

Styrelsen har tagit del av minnesanteckningarna från ägarmötet den 25 april 2019. 

På sammanträdet diskuterar styrelsen kring ägarmötet och de tankar och frågor 

som lyftes där. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 25   

 

Redovisning av länspresidiemötet 

 

Styrelsen har tagit del av minnesanteckningarna från länspresidiemötet den 15 maj 

2019. På sammanträdet får styrelsen en genomgång, utifrån anteckningarna, av 

vad som sades på mötet. En avstämning gjordes mot beslutade aktiviteter, med 

konkreta insatser och åtgärder på kort och lång sikt. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 26  Dnr SVM 2018/17  

 

Ekonomisk redogörelse 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll och ekonom Sirpa Järvenpää ger en 

ekonomisk lägesrapport till och med 22 maj 2019. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 27  Dnr SVM 2019/8 

 

Risk- och konsekvensanalys för länets tre tjänstemännen 

 

Enligt den länsgemensamma avsiktsförklaringen mellan de tre 

samordningsförbunden skulle en ”Sårbarhetsanalys inför en kontinuitetsplanering 

av kompetens” tas fram under våren 2019. Detta är gjort och analysen 

presenterades under länspresidiemötet i maj. 

 

Under perioden 15 januari 2019 till och med 15 maj 2019 gjorde Konsultcenter en 

utredning med risk- och konsekvensanalys för de tre verkställande tjänstemännen 

i länets samordningsförbund. Analysen utgick från oplanerad frånvaro i sex 

månader för någon av tjänstemännen.  

 

Under hösten kommer en inventering av tjänstemännens kompetenser och 

olikheter göras, och på nästa länspresidiemöte tas åtgärder fram. Detta kommer 

sen att presenteras för styrelsen.  

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 28  Dnr SVM 2018/5 

 

Insatskatalogen, drift och utveckling 

 

Under 2018 beslutade styrelsen att skriva avtal om Insatskatalogen med 

samordningsförbundet Centrala Östergötland, som är ägare av Insatskatalogen och 

ansvarar för plattformen. Sedan den 18 december 2018 är insatserna i 

Västmanland tillgänglig i katalogen. 

 

För att uppgifterna i Insatskatalogen ska vara aktuella kärvs uppföljning. Det är 

fortfarande osäkert hur omfattande arbetet med att hålla katalogens uppgifter 

uppdaterade är, men i dagsläget finns mer än 120 insatser i länet som finns med i 

Insatskatalogen. 

 

Norra Västmanlands samordningsförbund har haft uppdraget att jobba med 

Insatskatalogen, men har nu inte möjlighet att fortsätta året ut. Köpings kommun 

är beredd att överta uppdraget till samma kostnad som man räknade med från 

början, det vill säga 150 000 kr för ett år, vilket innebär 50 000 kr per förbund. 

Efter ett år ska samarbetet utvärderas utifrån hur mycket tid som gått åt och vilken 

ambitionsnivå som drift och utveckling behöver ligga på. 

 

 

Beslut 

Styrelsen avsätter 11 500 kr till Norra Västmanlands Samordningsförbund för det 

arbete de lagt ner på Insatskatalogen under 2019. 

 

Styrelsen avsätter 50 000 kr till Köpings kommun för länsgemensam drift och 

utveckling av Insatskatalogen under tiden maj 2019 till och med april 2020, 

förutsatt att de två andra förbunden avsätter samma summa. 

 
________ 

 

Exp. till: Norra Västmanlands Samordningsförbund  

 Samordningsförbundet Västerås  

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet  
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 29  Dnr SVM 2019/17 

 

Länsgemensamt övertagande av Grönkvist-programmet 

 

Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland 1998, 

reviderad 2013, och syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att inspirera 

deltagare i insatser till att få koll på sin privatekonomi, bli medveten om sina 

prioriteringar och att bli mer medvetna konsumenter. 

 

Region Västmanland är ägare till programmet/materialet och 

handledarutbildningen, men samordningsförbunden i länet har under en rad år 

samfinansierat handledarutbildningarna för medarbetare hos 

förbundsmedlemmarna. 

 

Region Västmanland har föreslagit att samordningsförbunden i länet ska överta 

ägandet av Grönkvist-materialet – såväl material för klientgrupper som material 

och utbildning för handledare. Övertagandet är kostnadsfritt för 

samordningsförbunden. Ett överlämnande till förbunden kommer att regleras i ett 

avtal gällande övertagande av material och utbildningsprogram mellan Region 

Västmanland och förbunden i Västmanlands län. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner ett kostnadsfritt övertagande av Grönkvist-programmet 

(material och utbildningsprogram) förutsatt att de två övriga 

samordningsförbunden i länet också godkänner övertagandet. 

 

Styrelsen beslutar att ett överlämnande från Region Västmanland till 

samordningsförbunden ska vara reglerat i ett avtal.  

 

Styrelsen beslutar att tjänstemännen i samverkan med de två andra förbunden i 

länet ska presentera ett förslag på att digitalisera programmet. 

 

Styrelsen beslutar att samordningsförbunden i länet undersöker möjligheten till 

copyright av materialet. 

 
________ 

 

Exp. till: Region Västmanland 

 Norra Västmanlands Samordningsförbund  

 Samordningsförbundet Västerås 

 Diariet 
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 30 Dnr SVM 2019/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

 Ordförande Andreas Tryggs beslut att avtala med Freveko om 2018 års 

revision (dnr SVM 2019/16).  

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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Datum 

2019-05-29 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 31 Dnr SVM 2019/5 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för 

april-maj 2019. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 


