
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2021-02-12 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2021-02-12 §§ 1 – 8 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2021-02-20 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Teams, digitalt, kl. 09.00 – 11.20, med uppehåll 09.45-10.30 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Linda Söder-Jonsson (S), Kungsörs kommun 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 

Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland, ersättare 

 

 

 
Övriga deltagande Ersättare 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Kjell Wendin (KD), Arboga kommun §§ 1-7 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Barbro Hillring, revisor 

Marita Garman, projektledare Vem gör vad… § 7 

Elisabeth Fornelius, projektledare Vem gör vad… § 7 

Sven-Erik Hjortgren, verksamhetschef Arboga § 8 

 

Justerare Marie-Louise Söderström Paragrafer §§ 1 – 8 

Justeringens tid och plats Köping den 18 februari 2021 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 1 

 

Diskussion efter länsgemensamt ägarmöte  

 

Den 9 december hölls ett länsgemensamt ägarmöte digitalt. Samtliga av länets 

samordningsförbund redogjorde för insatser och resultat, samt verksamhets och 

budget för 2021. En uppföljning av aktiviteter i Avsiktsförklaring om samverkan 

från 2018 gjordes. Det redovisades och fördes en diskussion kring länspresidiets 

förslag om Någon form av samgående, uppdrag från medlemssamrådet december 

2019 och diskuterades kring den önskade avsikten framåt utifrån de framtagna 

förslagen. 

 

Ordförande Andreas Trygg och förbundssamordnare Linda Anderfjäll rapporterar 

från mötet. 

 

Ägarna beslutade om Förslag 2. Ägarna tog själv på sig uppdraget gällande 

processen mot ett Länssamordningsförbund.  

 

”Ägarrepresentanterna förordar att det arbetas vidare med förslag 2 samt tas 

fram förslag på hur verksamheten i förlängningen kan organiseras i ett 

gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras.” 

 

Förslag 2 – länsstyrning av gemensamma resurser och insatser men inget 

gemensamt kansli  

Allt fortsätter som idag men med ett tydligt uppdrag från ägarna till ett 

länspresidium att ha länsperspektiv i kalendariet och i länsgemensamma 

satsningar.  

- Gemensamma resurser  

• Del av de tre tjänstepersonerna (t ex 0,4 tjänst per förbund)  

• Budget på t ex 250 tkr/förbund (av den potten kan man fortsätta att köpa 

administration av t ex Insatskatalogen och annat gemensamt)   

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 2 

 

Länsfinsamkonferens  

 

Inför länsfinsamkonferensen 18 februari. 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll stämmer av så att styrelsen fått inbjudan 

till konferensen. Dagordningen visar att det kommer arbetas vidare utifrån ägarnas 

uppdrag. Eftermiddagen kommer fokusera på Fontänhus, som en kick-off inför 

förstudien om Fontänhus i Västmanland.  

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 3 Dnr SVM 2019/22 

 

Årsredovisning 2020 

 

De sammantagna resultaten för året visar att förbundet har arbetat enligt sina 

styrdokument och 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 under året haft målet att använda sina sökbara medel i 

första hand till att vara delfinansiär och möjliggörare i större individinsatser som 

medlemmarna i förbundet själva driver i samverkan. Insatser för unga har 

prioriterats och det är både en individinsats och en strukturell insats igång.   

 

Under perioden har 370 personer deltagit i någon form av insats. Av dessa är 305 

personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av 

förbundens arrangemang eller utbildningar. 65 personer har deltagit i en 

individinsats. 

 

Verksamheten har finansierats med medlemsbidrag på totalt 3 miljoner kronor. 

Kostnader för verksamheten uppgick till 2,8 miljoner kronor. Vid 2020 års utgång 

hade förbundet utökat sitt eget kapital till att omfatta 0,6 miljoner kronor.  

 

Coronapandemin har gjort att vissa utbildningar och hälsoinsatser inte kunnat 

genomföras under 2020 och dessa har planerats in under 2021. 

 

Årsredovisningen i sin helhet föreligger. 

  

 

Beslut 

Styrelsen fastställer årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.  
 

________ 

 

Exp. till: Köpings kommun 

 Arboga kommun 

 Kungsörs kommun 

 Region Västmanland 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 Diariet 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 4 Dnr SVM 2021/2 

 

Delegationsordning 2021 

 

Delegationsordningen är en förteckning över vilka som har fått rätt att fatta beslut 

i styrelsens ställe. Samordningsförbundets delegationsordning har nu genomgått 

en översyn. Senaste revideringen beslutades av styrelsen 28 november 2019, § 54.  

 

Skillnaderna är  

• Maxbelopp för ordförande att besluta om är 100 000 kr. 

• Titeln ”förvaltningsekonom” byts ut till redovisningsekonom. 

• Förtydligat att ordförande attesterar förbundssamordnarens betalningar. 

 

 

Beslut 

Styrelsen antar delegationsordning 2021. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 5 Dnr SVM 2021/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut 

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut att bevilja 52 000 kr till 

Studieförbundet Vuxenskolan för att göra en förstudie om 

förutsättningarna för Fontänhus i Västmanland. 

  

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 6 Dnr SVM 2021/3 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar managementrapporten för 

januari till mars 2021. Rubrikerna i rapporten är 

 

• Fortsatt stöd till medlemmarna i att coacha digitalt. 

• Årets grundkurs i lösningsfokus. 

• Behov av utbildningar.   

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras från kl. 09.45 – 10.30  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 

Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 7 Dnr SVM 2019/23 

 

Slutrapport Vem gör vad för unga i KAK? 

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i augusti 2019 om medel till 

insatsen Vem gör vad för unga i KAK? Projektet skulle titta hur det arbetades med 

målgruppen 16-29 i KAK, ge konkreta förslag på vad som kan förbättras inom 

ram, samt formulera ett önskeläge att sträva mot. 

 

Av rapporten framgår att de unga som är svåra att nå är 

• Ungdomar som gått ut gymnasiesärskolan. 

• Äldre ungdomar med aktivitetsersättning. 

• Ungdomar i missbruk. 

 

Slutsatserna i rapporten handlar om samverkan, dela resurser inom KAK och att 

känna till varandras uppdrag.  

 

Projektledare Marita Garman och Elisabeth Fornelius ger styrelsen en presentation av 

slutrapporten.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner slutrapporten. 

 

Styrelsen ger förbundssamordnaren i uppdrag att arbeta vidare med förslagen 

under 2021: 

1. Bevaka hur fontänhus kan vara till nytta för unga personer i den 

kommande förstudien kring fontänhus i länet. 

 

2. Arrangera två seminariedagar för personal kring ”Vem gör vad för unga i 

KAK?” under 2021, i syfte att både ta upp det som framkommit i 

rapporten och lära känna varandras uppdrag bättre.  

 

3. Inkomma med förslag till styrelsen på hur förbundet kan möta de behov 

som rapporten beskriver kring ungas beroendeproblematik och 

neuropsykiatriska diagnoser. 

 

________ 

 

Exp. till: Arboga kommun 

 Diariet 
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Datum 

2021-02-12 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 8 Dnr SVM 2019/21 

 

Ändringsansökan Hela Viia 

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i augusti 2019 om medel till 

insatsen Hälsoinsatser inom etableringsverksamheten Hela Viia. Projektetledaren 

har informerat styrelsen om svårigheterna att få tillräckligt många deltagare.   

 

Bedömningen är att projektet inte kommer göra av med alla sina tilldelade medel, 

och det finns en risk att AMIF lägger ner projektet på grund av för få deltagare. 

Även om projektet läggs ner finns personerna troligen kvar inom våra 

myndigheter, liksom behovet av hälsoinsatser.  

 

Arboga kommun önskar därför att styrelsen godkänner att de fortsätter att göra 

hälsoinsatser även för personer utanför projektet, enligt följande prioritering:  

1. Deltagare inom Hela ViiA 

2. De som går SFI men inte gör progression, gäller alla tre KAK-kommuner 

3. Andra deltagare på KAK-kommunernas insatser inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

4. Deltagare som ingår under kompetenshöjande insatser inom 

Arbetsmarknadsverksamheten (AMV)  

 

Verksamhetschef Sven-Erik Hjortgren berättar om projektet och nuläge för 

styrelsen.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner att Arboga kommun använder redan beviljade medel för 

projektet Hela Viia till att fortsätta göra hälsoinsatser även för personer utanför 

projektet enligt följande prioritering: 

 

1. Deltagare inom Hela ViiA 

2. De som går SFI men inte gör progression, gäller alla tre KAK-kommuner 

3. Andra deltagare på KAK-kommunernas insatser inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

4. Deltagare som ingår under kompetenshöjande insatser inom 

Arbetsmarknadsverksamheten (AMV)   
 

________ 

 

Exp. till: Arboga kommun 

 Diariet 
 

 

 

 


