
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2020-05-26 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 §§ 12 – 19 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2020-05-29 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2020-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Forumteatern, Västra Långgatan 2, Köping, kl. 13.00 – 14.50 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Richard Fallqvist (L), Region Västmanland  

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun §§ 12-13, 15-16, 19 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Birgitta Nilsson, projektledare § 14 

Jennie Fernros, revisor § 15 

Hans Andersson, revisor § 15 

Cecilia Kvist, revisor § 16 

Justerare Marie-Louise Söderström Paragrafer §§ 12 – 19 

Justeringens tid och plats Köping den 26 maj 2020 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Justerande  ......................................................................  
Marie-Louise Söderström 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 12 

 

Återrapportering från länspresidiemöten 

 

Den 11 mars och den 25 maj har presidierna från länets tre samordningsförbund 

träffats. Ordförande Andreas Trygg och förbundssamordnare Linda Anderfjäll 

rapporterar från mötena. 

 

• Fontänhus, vore det något för Västmanland? Och skulle 

samordningsförbunden kunna bekosta en förstudie för hur saker ska se ut 

och fungera och hur efterfrågan och behovet ser ut? De tre 

förbundssamordnarna/-cheferna ska ta fram ett förslag på förstudie. 

 

• Digitaliseringen av Grönkvist är på gång, materialet behöver, i samband 

med digitaliseringen, också uppdateras. Pengarna för kostnaden av 

digitaliseringen finns. 

 

• Statistik för användningen av Insatskatalogen följs upp nogsamt fram till 

årsskiftet, för att sedan besluta om det är något att gå vidare med.  

 

• Preliminärt datum för ett läns-FINSAM-möte är 18 februari 2021. Alla 

länets styrelser bjuds in till heldag. 

 

• Sammanslagning av samordningsförbunden i någon form arbetas det 

vidare med. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 13 Dnr SVM 2019/22 

 

Ekonomisk uppföljning 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport till och med 13 maj 

2020.  

 

Tillgängliga medel vid tidpunkten är 1 796 053 kr. Prognosen för 2020 visar på ett 

underskott om 44 746 kr.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 14 Dnr SVM 2019/21 

 

Rapport från projekt Hela Vägen in i Arbete 

 

Vid sammanträdet får styrelsen en muntlig lägesrapport från projektledare Birgitta 

Nilsson. 

 

Birgitta ger styrelsen en dragning av projektets upplägg och förutsättningar. 

Projektets mål är att deltagarna ska ut i arbete eller komma till utbildning mot 

arbete.  

 

Projektets nuläge 

• Väntar på deltagare. 

• Väntar på inflytt i ny lokal som rymmer alla delar av Hela ViiA. 

• Avvaktan på att asylhälsan ska kunna göra hälsoundersökningar. 

• All personal i projektet på plats från 11/8. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner rapporten för projektet Hela ViiA.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 15 Dnr SVM 2018/17 

 

Revisionsrapport och revisionsberättelse 2019, Region och kommun 

 

På sammanträdet går revisorerna igenom rapporten avseende verksamhetsåret 

2019. 

 

I revisionsberättelsen för 2019 går att läsa att den sammantagna bedömningen är 

att samordningsförbundets styrelse har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den 

interna kontrollen varit tillräcklig. 

 

I revisionsrapporten för 2019 finns ett antal förbättringsförslag för styrelsen att ha 

i beaktning för 2020 års styrelsearbete. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.   

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport och revisionsberättelse. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 16 Dnr SVM 2018/17 

 

Revisionsrapport och revisionsberättelse 2019, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan 

 

På sammanträdet går revisorerna igenom rapporten avseende verksamhetsåret 

2019. 

 

I revisionsberättelsen för 2019 går att läsa att den sammantagna bedömningen är 

att samordningsförbundets styrelse har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den 

interna kontrollen varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

I revisionsrapporten för 2019 finns iakttagelser från granskningen och 

rekommendationer för styrelsen att ta i beaktning. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.   

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport och revisionsberättelse. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 17 Dnr SVM 2020/4 

 

Information om ÖMS-samarbete mellan flera samordningsförbund 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll informerar styrelsen om planerna på ett 

innovations- och kunskapscenter för samordnings- och samverkansfrågor inom 

Samarbete i Östra Mellansverige (ÖMS).  

 

De i dagsläget formulerade målen för centret är: 

• Att centret i nära samarbete med en rad institutioner står för egen 

forskningskapacitet samt förbättrar sin förmåga till dokumentation, 

uppföljning, utvärdering, utredning och analys. 

• Att förbunden används som arena för testverksamhet och direkt koppling 

till praktiken/vardagen ute hos förbundsmedlemmarna och samhället. 

• Att centret utvecklar god förmåga till kommunikation och 

kunskapsspridning för utbildning, nätverksbygge, påverkansarbete och 

allmän samhällsinformation. 

Ett underlag inför beslut med tydligare innehåll och finansiering kommer 

presenteras för styrelsen på planeringsdagarna i början av september. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 18 Dnr SVM 2020/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut om satsning på arbete mot våld och att 

delfinansiera en länskonferens i november med 22 000 kr och att satsa 

35 000 kr på det lokala arbetet i KAK under hösten 2020. 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut om insatskatalogens drift och 

utveckling under perioden 2020-05-01 till 2020-12-31 om 25 000 kr. 

• Förbundssamordnare Linda Anderfjälls beslut om 10 000 kr exkl moms till 

självvärdering av projektet SKU under våren 2020.   

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 

Datum 

2020-05-26 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 19 Dnr SVM 2020/3 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll går igenom managementrapporten för april 

och maj 2020. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 


