
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2020-09-03 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2020-09-03 §§ 20 – 27 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2020-09-18 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2020-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Stadskällaren, Nygatan 42, Arboga, kl. 09.00 – 14.20 

 

Beslutande Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun, ersättare, 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 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland 

Roger Lindberg, Arbetsförmedlingen §§ 20-21 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Viktoria Johansson, projektcoach #KlarFramtid §§20-21 

Nima Bigdely, projektcoach #Klarframtid §§ 20-21 

Anna Bernanker, verksamhetschef Köpings kommun §§ 20-21 

Birgitta Nilsson, projektledare Hela Viia §§ 20-21 

Marita Garman, projektledare Vem gör vad… §§ 20-21 

Elisabeth Fornelius, projektledare Vem gör vad… §§ 20-21 

Sonja Jernberg, Försäkringskassan § 20 via Teams 

Kristina Bucht, Region Västmanland § 21 via Teams 

Justerare Marie-Louise Söderström Paragrafer §§ 20 – 27 

Justeringens tid och plats Köping den 16 september 2020 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2020-09-03 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 20 

 

Omvärldsanalys 

 

En kortare information om den regionala utvecklingsplanen i Västmanland, samt 

respektive medlems situation utifrån i förväg utskickade frågor. 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll berättar om de 5 av 20 mål från den 

regionala utvecklingsplanen där Samordningsförbundet Västra Mälardalen bidrar: 

Mål 1  –  Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

Mål 5  –  Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra 

Mål 17  –  Öka andelen elever som fullföljer sina studier 

Mål 19  –  Öka andelen sysselsatta 

Mål 20  –  God ekonomisk utveckling 

 

Till viss del bidrar samordningsförbundet även kring målen gällande trygghet och 

tillit. 

 

Från utvecklingsgruppen presenteras medlemmarnas situation i dagsläget: 

Sonja Jernberg, Försäkringskassan är med via Teams. Enligt sjukpenningtalet 

sticker Kungsör ut något. Försäkringskassan ser behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser som de kan remittera till. Övriga länet har 

samordningsteam där man arbetar på individuell nivå med individer som står långt 

ifrån arbetsinriktad rehabilitering, gäller framförallt unga personer med 

aktivitetsersättning. Försäkringskassan önskar liknande team även i KAK. 

 

Roger Lindberg, Arbetsförmedlingen pratar om arbetsmarknadsläget i Västra 

Mälardalen. Trenden är att arbetslösheten ökar i länet. Ungdomsarbetslösheten är 

hög, framförallt i Köping och Kungsör, och har ökat. 

 

Anna Bernanker, Köpings kommun berättar att Köping följer 

arbetslöshetssiffrorna nogsamt nu. Ingen dramatisk ökning på försörjningsstöd än. 

Många barn bland de hushåll med ekonomiskt bistånd.  

 

Elisabeth Fonelius, Arboga kommun berättar att Arboga sticker ut något vad 

gäller arbetslösheten bland utrikesfödda. Arboga framför önskemål om tydligare 

fokus på de dagliga samverkansformerna mellan lokala aktörer som exempelvis 

kommunala verksamheter, psykiatri och vårdcentraler. 

 

Region Västmanland och Kungsör kommun hade ingen presentation 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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Datum 

2020-09-03 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 21 

 

Återkoppling från pågående insatser 

 

Information från de insatser som pågår just nu, hur det går och vilka resultat som 

kan ses. 

• Hälsoinsatser för nyanlända 

Projektledare Kristina Bucht berättar om projektet, projektmål och 

projektorganisation. Projektet startade upp i maj. 

• Vem gör vad för unga i KAK? 

Marita Garman och Elisabeth Fonelius berättar om projektet som pågått cirka 

ett år. De har varit runt i olika verksamheter i de tre kommunerna för att 

samla in så mycket information som möjligt. De berättar om de utmaningar 

de har sett.  

• Hela ViiA 

Birgitta Nilsson, projektledare berättar om språk- och 

arbetsträningsverksamheten Hela vägen in i arbete. Projektet är också 

finansierat att AMIF. Fler deltagare behöver in i projektet.   

• ESF Unga (SKU - #KlarFramtid) 

Viktoria Johansson och Nima Bigdely, projektcoacher #KlarFramtid berättar 

om projektet, syfte och teamet som arbetar med projektet.  

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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Datum 

2020-09-03 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 22 Dnr SVM 2019/22 

 

Delårsrapport 2020 

 

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att Samordningsförbundet 

Västra Mälardalen jobbar enligt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att 

förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att 

närma sig eller nå egen försörjning. Samordningsförbundet har goda möjligheter 

att uppnå de mål som styrelsen beslutat om. 

 

För första halvåret 2020 redovisas ett överskott om 410 000 kr. Under andra 

halvåret 2020 förväntas mer medel förbrukas då fler insatser kommit igång, samt 

att kostnaderna för de länsgemensamma insatserna kommer i slutet av året. 

Prognosen för helåret är budget i balans. 

 

 

Beslut 

Styrelsen antar Delårsrapport 2020. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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2020-09-03 
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SVM § 23 Dnr SVM 2019/22 

 

Revidering av budget 2020 

 

Nuvarande års budget behöver revideras då ett antal nya beslut som inneburit 

kostnadsposter tillkommit, samt att årets kostnader för möten minskat i och med 

pandemin.  

 

Förbundssamordnarens lön kommer nu delas mellan personalkostnad och 

insatskostnad. Detta efter rekommendation från revisorerna i och med 

revisionsrapporten för 2019. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner reviderad budget 2020.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-09-03 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 24 Dnr SVM 2015/32 

 

Medskick från länsägarmöte + ägarmöte 

 

I december 2019 hölls ett ägarmöte för samtliga samordningsförbund i länet, och i 

maj 2020 hölls ett ägarmöte för Samordningsförbundet Västra Mälardalen. 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar vad som sades och förslogs vid 

det länsgemensamma presidiemötet 2 september 2020.  

 

Vid sammanträdet diskuteras vad de tre förbunden kan vinna på att göra 

gemensamt och vad förbundet vill behålla lokalt. 

 

Linda kommer ta med de åsikter som framförs till kommande träff 21 oktober.  

 

Mindre sårbarhet och mindre uppfinnande av hjul ska uppfyllas, två fördelar att få 

ut av att samarbeta annorlunda. 

 

Insatser i KAK ska alltid finnas utifrån de lokala behoven. 

 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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SVM § 25 

 

Verksamhetsplan och budget 2021, 2022 och 2023 

 

En diskussion om samordningsförbundets inriktning för de kommande åren för att 

lättare kunna ta fram förutsättningar för verksamhetsplan och budget.  

 

Ekonom Sirpa Järvenpää presenterar ett förslag för kommande budgetar. Att 

fortsätt på inslagen väg med färre och större individinsatser, fortsatt fokus på unga 

och utveckla länssamverkan.  

 

Kommunerna tar med hem till sina socialchefer för att sen återkoppla tillbaka till 

förbundet. 

 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 26 Dnr SVM 2020/4 

 

Innovation- och kunskapscenter för välfärd i samverkan 

 

I våras fick styrelsen information om planerna på ett innovations- och 

kunskapscenter för samordnings- och samverkansfrågor inom Samarbete i Östra 

Mellansverige (ÖMS).  

 

Centret ska fungera som sammanhållande, strategisk och samlade nod där bättre 

planering och tillvaratagande av erfarenheter och resurser görs möjligt lokalt, 

regionalt och nationellt. Vad kostnaden för ett deltagande skulle innebära för 

förbundet är inte helt klart.  

 

Fokus och nyttan måste vara på medborgarna. Effekten måste finnas på lokal nivå. 

Var finns styrelsen med i helheten? 

 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att tjänstemannen ska fortsätta att följa utvecklingen. 

 

Styrelsen beslutar att inte gå in i ÖMS-enheten i dagsläget 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 

Datum 
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SVM § 27 Dnr SVM 2018/26 

 

Reviderad förbundsordning 

 

Under 2018 reviderades den första versionen av Samordningsförbundet Västra 

Mälardalens förbundsordning från 2010. Nu har samtliga medlemmar i förbundet 

fastställt den nya förbundsordningen. 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 


