
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)
Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2013-02-22 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2013-02-22 § 1-8 

Datum för anslags 
uppsättande 

 
2013-02-26 

Datum för  
anslags nedtagande 

 
2013-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad 
Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  .................................................................  
Ida Frödén 

 
 

Plats och tid Kungsörstorp, Kungsör
kl 13:10 – 14:30 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun 
Agneta Bode (S), Arboga kommun 
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland 
Håkan Nordin, Försäkringskassan 
Jan Hultberg, Arbetsmedlingen 
 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 
Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun 
Ivan Arancibia Silva (S), Landstinget Västmanland 
Lizzie Hultqvist (S), Arboga kommun  
 
 
Tjänstemän 
Linda Anderfjäll, samordnare 
Ida Frödén sekreterare 
Sirpa Järvenpää, ekonom 
 

Justerare Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen Paragrafer § 1-8 

Justeringens tid och plats Kungsör 2013-02-22

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  
Ida Frödén 

 Ordförande  ......................................................................  
Andreas Trygg (V), Köpings kommun 

 Justerande  ......................................................................  
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7)
Datum 

2013-02-22 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 1 
 
Upprop  
 
Sekreteraren verkställer upprop av Samordningsförbundet Västra Mälardalens 
ledamöter och ersättare. 
 

 
Beslut 
Uppropet fastställs och närvarorätt ges för alla närvarande.  
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7)
Datum 

2013-02-22 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 2 Dnr 2011/29 
 
Verksamhetsberättelse 2012 
 
Under 2012 pågick ett stort inre arbete inom Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen, som fortfarande är inne i en uppbyggnadsfas vad gäller avtal, rutiner, 
arbetssätt och målformuleringar. En ny samordnare anställdes och det kom några 
nya personer i styrelse och beredningsgrupp. Verksamhetsplanen för 2012 hade få 
mål och de flesta har infriats. Mer fokus behöver dock läggas på till exempel rutin 
för förbundets egen uppföljning av insatser.  
 
Målgruppen för samordningsförbundet är personer som är 16–64 år, i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet har inventerat behovet och därefter valt att fokusera på tre 
prioriterade grupper (ingen rangordning): 

 Unga personer med komplex/diffus problematik. 
 Invandrare med stora språkhinder (och ofta psykosociala åkommor).  
 Dokumenterat sjuka (fysiskt eller psykiskt) personer som är utförsäkrade 

eller som aldrig arbetat.  
 
Styrelsen beslutade under hösten att ge medel till två större insatser: Kunskap - 
Arbete – Kvalitet och Vägen In – fortsättning 2013 och vidare. 
 
2012 års verksamhets och aktivitetsplan byggde på den budgetram, 4 miljoner 
kronor, som huvudmännen tidigare fattat beslut om. Utöver detta har förbundet, 
efter beslut i styrelsen, tillgång till de medel som inte förbrukades under det första 
verksamhetsåret 2011. Totalt belopp att disponera under året uppgick därmed till 
cirka 5,5 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår till 2 476 157 kr vid ingången 
av 2013. 
 
Görel Nilsson (S), yrkar att ordförande och samordnare ser över avtal för 
administrativa kostnader.  
 
Beslut 
Styrelsen fastställer verksamhetsberättelsen för 2012 samt  
 
ger ordförande och samordnare uppdraget att se över avtalet för administrativa 
kostnader.  
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
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Datum 

2013-02-22 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 3 Dnr 2013/5 
 
EU-plattform för samordningsförbunden i Uppland, Västmanland och 
Sörmland 
 
Diskussioner har pågått bland samordningsförbunden i Uppland, Västmanland 
och Sörmland angående utvecklandet av en gemensam EU-plattform. EU-
plattformens uppdrag ska vara att stödja och utveckla samordningsförbunden och 
dess verksamheter genom att med hjälp av EU-medel förbättra möjligheterna för 
utsatta grupper bland unga, invandrare och personer med långvarig arbetslöshet 
att få en självständig tillvaro. 
 
Beslut 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget och uppdrar till samordnare och ordförande 
att ingå i arbetsgruppen och fortsätta diskussionen med de andra förbunden. 
 
________ 
 
Exp. till: Diariet 
 
 
SVM § 4     Dnr 2012/22 
 
Insatsavtal – KAK – Kunskap, arbete och kvalitet 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i september 
2012 att bevilja medel till projektet KAK – Kunskap, arbete och kvalitet.  
 
Ett insatsavtal angående projektet har nu upprättats.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner insatsavtalet för KAK - Kunskap-Arbete-Kvalitet. 
 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare för vbf till KAK, Kunskap, arbete och kvalitet 
 Diariet 
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Datum 

2013-02-22 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 5     Dnr 2012/21 
 
Insatsavtal – Vägen in 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen beslutade i september 
2012 att bevilja medel till projektet Vägen in.  
 
Ett insatsavtal angående projektet har nu upprättats.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner insatsavtalet för Vägen in. 
 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare för vbf till Vägen in 
 Diariet 
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Datum 

2013-02-22 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 6     Dnr 2013/3 
 
Projektansökan – Slöjd för alla 
 
Projektet Slöjd för alla har inkommit med en ansökan om bidrag. De önskar driva 
kursen/studiecirkeln Slöjd för alla och ansöker om medel för att arbeta med slöjd 
för att få människor att uppleva gemenskap, skaparglädje och stärka självbild och 
självkänsla. De kan gemensamt ta emot grupper av olika storlekar från 
myndigheterna och ger förslag på 16 personer. Målet är att stärka deltagarnas 
tilltro till sina förmågor och att känna glädje och tillfredställelse av händernas 
arbete och skapande, känna gemenskap i gruppen och se sin roll i ett socialt 
sammanhang.  
 
Kursen omfattar fyra tillfällen och kostnaden är beräknad till 20 000 exkl moms. 
 
Samordningsförbundet kan stödja utvecklandet av metoder, men ansökan är för 
tunn angående målgruppens behov och den har inte någon samverkansaspekt. 
Ansökan har behandlats i beredningsgruppen som har hänvisat den till respektive 
kommuner, då de tycker att aktiviteten är bra. 
 
Beslut 
Styrelsen avslår ansökan. 
 
________ 
 
Exp. till: Samordnare för vbf till Slöjd för alla 
 Diariet 
 
 
SVM § 7  
 
Lägesrapport från processen att implementera Vägen in 
 
 
Agneta Bode (S) yrkar på att respektive huvudman får i uppdrag att diskutera med 
sin representant i beredningsgruppen angående uppdraget att ta fram ett förslag på 
hur Vägen in ska implementeras.   
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att respektive huvudman får i uppdrag att diskutera med sin 
representant i beredningsgruppen angående uppdraget att ta fram ett förslag på hur 
Vägen in ska implementeras. Ärendet ska återrapporteras på styrelsesammanträdet 
i juni.   
 
________ 
 
Exp. till: Ordinarie ledamöter  
 Samordnare 
 Diariet 
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SVM § 8 
 
Samordnaren informerar 
 
 
Ärendet föranleder inget beslut 
 


