
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2020-11-27 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2020-11-27 §§ 28 – 40 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2020-12-15 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021-01-06 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Teams, digitalt, kl. 09.00 – 10.30 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Linda Söder-Jonsson (S), Kungsörs kommun §§ 29-40 

Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

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

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland, ersättare 

Camilla Morsing, Försäkringskassan, ersättare 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare § 28 

 

 

 

 

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

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland 

Camilla Morsing, Försäkringskassan 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Birgitta Nilsson, projektledare Hela Viia §§ 28-29 

Kristina Bucht, projektledare Hälsoinsatser för nyanlända § 30 

 

Justerare Britt-Mari Enholm Gahnström Paragrafer §§ 28 – 40 

Justeringens tid och plats Köping den 11 december 2020 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Justerande  ......................................................................  
Britt-Mari Enholm Gahnström 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 28 Dnr SVM 2019/22 

 

Ekonomisk redogörelse 

 

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport till och med  

19 november 2020.  

 

Tillgängliga medel 2020-11-16 var 1 869 766 kr och eget kapital 2021-01-01 

beräknas vara 417 921 kr. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 

Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 29 Dnr SVM 2019/21 

 

Lägesrapport Hela Viia 

 

Projektledare Birgitta Nilsson gör en dragning av projektets lägesrapport vid 

sammanträdet. 

 

Nu finns deltagare i projektet, men läget är svårt på grund av den rådande 

situationen med Covid-19. Alternativa arbetssätt har tagits fram och används. 

Projektet tar just nu inte in några nya deltagare.  

 

Styrelsen kommer att fortsätta följa projektet nogsamt efter årsskiftet.  

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 30 Dnr SVM 2016/18 

 

Lägesrapport Hälsoinsatser för nyanlända 

 

Projektledare Kristina Bucht gör en kort dragning vid sammanträdet.  

 

Projektet startade i maj 2020. I september startade det operativa arbetet och sedan 

dess har en kartläggning, av behov och förutsättningar för projektet framåt, pågått.  

 

Kartläggningens resultat visar på två huvudspår: 

• kvinnors hälsa  

• den psykiska hälsan 

 

Hälsogrupper skapades och skulle startas men de är för tillfället pausade på grund 

av utbrott av Covid-19 i gruppen. Istället fokuserar projektet på framtagande av 

material. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 

Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 31 Dnr SVM 2019/30 

 

Uppföljning av internkontroll 2020 

 

I internkontrollplanen för 2020 fanns två granskningsområden:  

1. Utbetalning av reseräkningar, har allt som krävs fyllts i, t.ex. resväg 

2. Användning av förbundets betalkort – vad används den till kontra faktura  

 

Bedömningen efter granskningarna är att förbundet har bra kontroll över 

utbetalning av reseräkning, samt att betalkortet har använts till godkända köp.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen för 2020. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet  
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 32  Dnr SVM 2020/8 

 

Internkontrollplan 2021  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar förslag på internkontrollplan 

för 2021. 

 

Förslaget innehåller två granskningsområden för 2021. 

1. GDPR: undersöka förbundets hemsida för att se om det finns samtycke där 

det behövs. 

2. Användning av förbundets betalkort: vad används det till samt finns 

bilagor. 

  

Förbundet bör genomföra en genomgång av förbundets hemsida för att till 

exempel säkerställa att det finns samtycken i de fall där personuppgifter eller 

foton är publicerade på förbundets webb.  

 

Kontrollpunkten om användning av betalkort kvarstår från 2020 då det under året 

förekom få inköp på grund av betydligt färre fysiska möten. 

 

 

Beslut 

Styrelsen antar internkontrollplanen för 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras i 10 minuter.   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 

Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 33 

 

Information från länspresidiemöte 

 

Den 21 oktober hölls ett länspresidiemöte i Kungsör. Ordförande Andreas Trygg 

och förbundssamordnare Linda Anderfjäll rapporterar från mötet. 

 

Två förslag på samgående i någon form presenterades. Båda förslaget utgår från 

att de tre förbunden finns kvar med lokala individinsatser, utvecklingsgrupp, 

tjänsteman och styrelse. 

 
 

1. Länsstyrning av gemensamma resurser och insatser genom ett kansli 

Ett gemensamt kansli för Västmanland för ekonomi och administrativ 

avlastning för förbundssamordnarna.  

Respektive tjänsteman arbetar 40% för länsgemensamma insatser.  

Tre presidier styr de länsgemensamma resurserna (kansli, tjänstemän, 

gemensamma budgetmedel). 
 

2. Länsstyrning av gemensamma resurser och insatser men inget kansli 

Respektive tjänsteman arbetar 40% för länsgemensamma insatser.  

Tre presidier styr de länsgemensamma resurserna (tjänstemän, 

gemensamma budgetmedel). 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 34  Dnr SVM 2020/9 

 

Verksamhetsplan och budget 2021 

 

På styrelsens planeringsdag fanns en enighet kring att fortsätta på inslagen väg 

med färre och större individinsatser, fortsatt fokus på unga och att utveckla 

länssamverkan utan att tappa det som görs lokalt. 

 

De mål för 2021 som går att läsa i verksamhetsplanen är: 

• Främja insatser för unga med utgångspunkt från utredningen Vem gör vad 

för unga i KAK? 

• Det ska vara lätt att hitta tydlig information på hemsidan om hur det går i 

de individinsatser som förbundet finansierar.  

• 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna/satsningarna 

• 100 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de 

länsgemensamma insatserna från de tre samordningsförbunden i 

Västmanland. 

• Det ska genomföras en undersökning via e-post för att se hur olika aktörer 

uppfattar förbundets utbud av insatser kring metoder och arbetssätt. Vi 

hoppas även få förslag på nya insatser. 

• Samordningsförbundet ska genomföra en lokal informationsinsats i KAK 

av Insatskatalogen och det ska genomföras en enklare undersökning av 

vad parterna tycker om den. 

• Förbundet ska, tillsammans med andra aktörer i länet, bjuda in sina 

medlemmar till information om hur de ansöker om externa fondmedel.    

• Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att 

genomföra ägarnas beslut som tas på länssamrådet 9 december 2020.  

• Det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna bidrag 

  
Budget 

Tilldelningen från staten för 2021 är 1 500 000 kr. Utifrån detta lägger de tre 

kommunerna och regionen tillsamman 1 500 000 kr och totalt föreslås en budget 

på 3 000 000 kr för 2021. 

 

 

Beslut 

Styrelsen antar Verksamhetsplan och budget 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 35 Dnr SVM 2018/17 

 

Återrapportering gällande ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

Kommunfullmäktige i Arboga kommun, Köpings kommun och Kungsörs 

kommun, Regionfullmäktige för Region Västmanland, Arbetsförmedlingen samt 

Försäkringskassan har godkänt samordningsförbundets årsredovisning för 2019 

och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 36 Dnr SVM 2020/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut att säga upp avtalet angående 

administration av GrönKvist med Köpings kommun och de tre 

samordningsförbunden i Västmanland från och med 2020-12-31. 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut angående GrönKvist-material mellan 

de tre samordningsförbundet i Västmanland och VITAL GoodSolution 

AB, avtalsperiod 2021-01-01 – 2026-12-31. 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut om avtal med Köpings kommun om 

tjänstemannens anställning. 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut om avtal om administrativa tjänster för 

2021 med Köpings kommun, om 275 000 kr exl moms.  

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut om personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

samordningsförbundet och No WaIT AB.  

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 37 Dnr SVM 2020/3 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar managementrapporten för 

hösten 2020. 

 

• Ingen säkerställd statistik finns från insatskatalogen. 

• Projektet #KlarFramtid går väldigt bra, de visar gott resultat. 

• Slutrapporten för projektet Vem gör vad för unga i KAK? kommer 

presenteras i början av 2021. 

• Dejter och lunchföreläsningar har kunnat hållas under hösten och har 

övergått till digital form.   

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 38  Dnr SVM 2020/10 

 

Val av ordförande för verksamhetsåret 2021 

 

Ordförande och vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

väljs för ett år i taget. 

 

Andreas Trygg yrkar att få fortsätta som ordförande också under verksamhetsåret 

2021. 

 

Ordförande finner bifall för förslaget. 

 

 

Beslut 

Styrelsen väljer Andreas Trygg till ordförande för verksamhetsåret 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 

Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 39  Dnr SVM 2020/10 

 

Val av vice ordförande för verksamhetsåret 2021 

 

Ordförande och vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

väljs för ett år i taget. Vice ordförande är också samordningsförbundets 

personuppgiftsombud. 

 

Andreas Trygg yrkar att Linda Söder Jonsson väljs till vice ordförande, tillika 

personuppgiftsombud, för verksamhetsåret 2021. 

 

Ordförande finner bifall för förslaget. 

 

 

Beslut 

Styrelsen väljer Linda Söder Jonsson till vice ordförande, tillika 

personuppgiftsombud, för verksamhetsåret 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2020-11-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 40 Dnr SVM 2020/11 

 

Sammanträdesplan 2021 

 

Sammanträdesplan för 2021 presenteras.  

 

Styrelsen föreslås sammanträda: 

• 12 februari kl. 9.00-12.00 

• 19 mars kl. 13.30-15.00 

• 4 juni kl. 13.30-15.00 

• 15 oktober kl. 13.30-15.00 

• 26 november kl. 13.30-15.00 

 

Planeringsdag är föreslagen 27 augusti, ägarmöte för KAK den 16 april och 

länsägarmöte i december. 

 

 

Beslut 

Styrelsen fastställer sammanträdesplan för 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Styrelseledamöter och ersättare 

 Diariet 

 


