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Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2021-08-27 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2021-08-27 §§ 28 – 37 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2021-09-17 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Teams, digitalt, kl. 08.30 – 11.15 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Linda Söder Jonsson (S), Kungsörs kommun §§ 28-33, 35-37 

Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland, ersättare 
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare § 34 

 

 

 
Övriga deltagande Ersättare 

Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun 

Joakim Rönnberg (S), Region Västmanland 

Roger Lindberg, Arbetsförmedlingen §§ 28 
 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom  

Emma Bertheussen, sekreterare 

Anna-Mia Frisk, Personligt ombud §§ 28 

Ove Bergman, Arboga kommun §§ 28 

Lena Strömberg, Personligt ombud §§ 28 

Jenny Demervall, Kungsörs kommun § 28 

Sven-Erik Hjortgren, Arboga kommun § 34 

Justerare Marie-Louise Söderström Paragrafer §§ 28 – 37 

Justeringens tid och plats Köping den 15 september 2021 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2021-08-27 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 28 

 

Omvärldsanalys  

 

Kommunrapporter från Statisticon och Regional utvecklingsstrategi 2030 för 

Västmanland, samt att varje medlem beskriver nuläget i verksamheten. 

Utvecklingsgrupp samt Personligt ombud bidrar till diskussionen.  

 

Mål i Regionala utvecklingsstrategin: 

• Upplevd ökad hälsa 

• Ökad andel sysselsatta 

• Fler elever ska klara skolan 

 

Dragningar om läget från medlemmarna.  

Köping har skickat en redovisning om vad som fungerar bra samt vilken 

samverkan som behöver förbättras.  

Arboga lyfter språkbristen som finns hos många och som försvårar, högre 

sjukdomsbild bland de som har försörjningsstöd. Tidigare insatser, att börja arbeta 

med individer i tidigare ålder, redan i skolan. 

Arbetsförmedlingen går igenom arbetslösheten i Västra Mälardalen utifrån olika 

parametrar så som totalt, ungdomar och utrikes födda. Arbetslösheten fortsatt hög, 

men på väg ner. Arbetsmarknaden kommer förändras efter pandemin. En 

gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbunden finns för 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Kungsör ser en ökning på försörjningsstöd, främst med språk som bekymmer, 

mycket barnfamiljer. Fokus på samtal, motivation och förändring. Önskar mer 

samarbete mellan kommunerna.  

Personligt ombud berättar om hur det ser ut för deras målgrupp i förhållande till 

Arbetsförmedlingen, och hur det fungerar i samverkan med kommunerna. Anser 

att Fontänhus är intressant för deras klienter. Behov av samordnande roll inom 

vården, klienterna har ofta många olika kontakter.  

 

Försäkringskassans presentation visas på nästa möte på grund av förhinder. 

Region Västmanland hade ingen presentation.   

 

Ärendet föranleder inte beslut. 
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SVM § 29 

 

Medskick från medlemmarna  

 

Som underlag för diskussion finns anteckningar och protokoll från länsägarmötet i 

december 2020 samt det lokala ägarmötet i april 2021.  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll håller en genomgång av undersökningen 

som gjordes bland medlemmarna under sommaren 2021.  

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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SVM § 30 Dnr SVM 2020/9 

 

Delårsrapport 2021 

 

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att Samordningsförbundet har 

arbetat 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 som mål 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 prioriteras. 

 

Under perioden har 466 personer deltagit i någon form av insats, inklusive alla 

utbildningar, dejter och föreläsningar. Av dessa är 135 individinsatser och resten 

är personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av 

förbundens arrangemang eller utbildningar. En anledning till att vi varit så många 

är att arrangemangen för personalen varit digitala och de tre förbunden har varit 

generösa med att bjuda in varandras medlemmar  

 

För första halvåret 2021 redovisas ett överskott om 298 000 kr. Prognosen för 

helåret 2021 är en budget i balans. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet   
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2021-08-27 
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SVM § 31 Dnr SVM 2019/23 

 

Information om insatspaketet 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? En slutrapport presenterades i februari 

2021, och på styrelsemötet 19 mars 2021 beslutade styrelsen om planering och 

kostnader för 2021. 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll ger styrelsen en uppdatering om resultatet 

och planeringen för hösten. Vad som är genomfört och vad som är inplanerat.  

 

• Kompetensutveckling 

• Nära vård 

• SIP-satsning unga 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 32 

 

Diskussion inför verksamhetsplan och budget 2022, 2023 och 2024 

 

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.  

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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SVM § 33 Dnr SVM 2021/9 

 

Äskande av medel 

 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till 

samordningsförbunden för 2022. För att de ska kunna göra beräkningar enligt sin 

fördelningsmodell behöver vi skicka in information till Försäkringskassan om vad 

kommuner och Region planerar att avsätta för medel inför nästa år. 

 

Enligt den plan som finns kan förbundet ligga kvar på samma budgetnivå som 

2021:  

 

Kommunernas budgeterade  

belopp för 2022 

Regionens budgeterade  

belopp för 2022 

Begäran om statliga  

medel 2022 

750 000 kr 750 000 kr 1 500 000 kr 

  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att äska 1 500 000 kr i statliga medel. 

 
________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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SVM § 34 Dnr SVM 2021/10 

 

Ansökan: SIP-samordnare i KAK 

 

Köping, Arboga och Kungsör ingår i ett länsgemensamt projekt kring SIP. SIP är 

en förkortning för samordnad individuell planering och är en lagstadgad 

skyldighet sedan 2010. Den innebär att kommun och region ska upprätta en SIP 

när den enskilde har behov av samordning av insatser från båda huvudmännen.  

  

Kommunerna, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin i Västra 

Mälardalen bedömer att det finns ytterligare behov att förstärka och kvalitetssäkra 

samordnade planeringar. Kommunerna i Västra Mälardalen föreslår att det under 

två års tid skapas en förstärkning och implementering av strukturen som anges 

som SIP-möten och SIP-processen. Arboga kommun har tagit på sig ansvaret för 

att anställa en projektledare för detta och går även in som projektägare 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner projektansökan och beviljar Arboga kommun 600 000 kronor 

år 2022 och 600 000 kronor år 2023.  
 

________ 

 

Exp. till: Arboga kommun 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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SVM § 35 Dnr SVM 2021/11 

 

Representationspolicy 

 

I februari 2015 antog styrelsen en representationspolicy för 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Sedan policyn antogs har prisnivån 

stigit och nivåerna är svåra att hålla sig till idag.  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar förslag på en ny 

representationspolicy med följande ändringar: 

 

• Förtäring vid kortare möten som förbundet bjudit in till 

Kaffe/te/mineralvatten samt frukt eller enklare förtäring 120 kr/person  

• Lunch 

300 kr/person  

• Middag 

450 kr/person 

 

 

Beslut 

Styrelsens beslutar att revidera Representationspolicyn enligt förslaget.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 36 Dnr SVM 2021/12 

 

Riktlinje för direktupphandling 

 

Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att organisationer har riktlinjer för 

direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som 

överstiger 100 000 kronor. En riktlinje ska säkerställa ett riktigt agerande och en 

god kvalitet i handläggning och utförande. I juni 2018 antog styrelsen riktlinjer 

för direktupphandling för Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Nivåerna för 

när man får direktupphandla ändras med åren och då behöver riktlinjen också 

revideras.  

 

Sedan 1 januari 2020 är tröskelvärdet för kommunala myndigheter vad gäller 

upphandling av varor och tjänster 2 197 545 kr, vilket innebär att 

direktupphandlingsgränsen nu är 615 312 kr 

 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att revidera Riktlinjen för direktupphandling enligt förslaget. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 37 Dnr SVM 2021/13 

 

Information om avtal ekonomihantering 

 

I nuläget finns avtal med Köpings kommun angående administrativa tjänster samt 

ekonomihantering. Avtalet har skrivits om för varje år och inför kommande år 

kommer inte ekonomihanteringen ingå i avtalet. Istället kommer det upphandlas, 

vilket pågår i nuläget, kommer eventuellt göras tillsammans med Västerås 

samordningsförbund. 

 

 

Beslut 

Styrelsens noterar informationen.   
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
 


