
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2021-11-25 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2021-11-25 §§ 47 – 58 

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2021-12-09 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021-12-31 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Teams, digitalt, kl. 13.30 – 15.05 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande §§ 48-58 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Linda Söder Jonsson (S), Kungsörs kommun, ordförande § 47 

Ingemar Johansson (L), Region Västmanland 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 
Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

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

 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare §§ 48-58 

Sirpa Järvenpää, ekonom §§ 48-58 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Anders Melkersson, specialistavdelningen VMKF § 47 

Kristina Bucht, Region Västmanland § 48 

 

Justerare Ove Båhlström Paragrafer §§ 47 – 58 

Justeringens tid och plats Köping den 7 december 2021 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande  

 § 47 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

 ......................................................................  
Linda Söder Jonsson 

 Ordförande  

 §§ 48-58 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

 Justerande  ......................................................................  
Ove Båhlström 
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Datum 

2021-11-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 47 Dnr SVM 2021/13 

 

Upphandling av ekonomihantering 

 

Upphandling har genomförts som en direktupphandling enligt Lag om offentlig 

upphandling, SFS 2016:1145. En särskild organisation har bildats för att ta fram 

upphandlingsunderlag och kravspecifikation. Organisationen består av 

representanter från de upphandlande myndigheterna och Västra Mälardalens 

Kommunalförbund. Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika 

delar, granska och utvärdera inkomna anbud. 

 

Anders Melkersson, avdelningschef Specialistavdelningen, redogör för 

upphandlingens resultat.  

 

Beslut som fattas av styrelsen ska inte offentliggöras innan det sammantagna 

beslutet har offentliggjorts av Upphandlingsenheten på TendSign. 

 

Under dragning och beslut i detta ärende lämnar Andreas Trygg, Linda Anderfjäll 

och Sirpa Järvenpää mötet. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 för aktuellt uppdrag, samt att 

avtalsspärr ska löpa under tio dagar. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 48 Dnr SVM 2016/18 

 

Slutrapport: Hälsoinsatser för nyanlända 

 

I november 2016 beviljade styrelsen medel till operativ komplettering av Region 

Västmanlands integrationsstrategs arbete i KAK-området under 2017. Till 2018 

förlängdes insatsen och beviljades ytterligare medel, och kartläggningsarbetet 

skulle fortgå under 2019 och 2020 för att ge en tydlig bild av samverkan och 

insatserna i KAK, samt en beskrivning av ytterligare funktioner och/eller insatser 

som behövs. 

 

I januari 2020 godkände styrelsen att Region Västmanland använde redan 

beviljade medel till att genomföra projektet Hälsoinsatser för nyanlända under 

2020-2021 inom insatsen Integration Region Västmanland. Projektet startade upp 

i maj och det operativa arbetet startade i september.  

 

Av slutrapporten fram går bland annat att på grund av pandemin fick de flesta av 

projektets aktiviteter ställas om till digitala insatser. Totalt har projektet gett 

hälsoinformation till 161 personer utifrån tre olika insatser 

 

• Hälsogrupper – 42 personer 

• Riktad hälsoinformation – 54 personer 

• Medarbetarutbildning – 65 personer 

 

Projektledare Kristina Bucht går igenom slutrapporten vid sammanträdet.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner slutrapporten.  
 

________ 

 

Exp. till: Region Västmanland 

 Diariet 
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SVM § 49 Dnr SVM 2020/9 

 

Ekonomisk uppföljning  

 

Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport till och med  

18 november 2021.    

 

Prognosen för 2021 visar på ett överskott om 436 400 kr.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVM § 50 

 

Länsgemensamt 

 

Diskussion inför länsmedlemssamrådet, 7 december kl. 13-16. Vilka från 

styrelsen närvarar?  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll berättar om beslutet om deltagandet i 

länsprocessen mot ett lässamordningsförbund som behöver tas i respektive 

kommunfullmäktige, eller motsvarande, hos alla medlemmar. Enligt tidsplanen 

ska formellt beslut om länsförbund tas på länsmedlemssamrådet i maj 2022.   

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
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SVM § 51 Dnr SVM 2019/21 

 

Återtagande av medel: Hälsoinsatser inom Hela Viia 

 

Arboga kommun beviljades medel vid styrelsemötet 28 augusti 2019 till 

hälsoinsatser inom etableringsverksamheten ViiA. Senare beviljades Arboga 

kommun även medel från Asyl- och migrationsfonden för projektet Hela Viia och 

hälsoinsatserna blev en modul i det större projektet.   

 

Styrelsen har under 2020 fått information om svårigheterna att få tillräckligt 

många deltagare då projekt får sin huvudfinansiering från AMIF som kräver att 

deltagarna inte hunnit bli svenska medborgare. I början av 2021 fattade styrelsen 

beslut om att kraftigt utöka målgruppen för hälsoinsatser till att omfatta personer 

utanför projektet med samma behov av hälsoundersökning. 

 

Projektet upphör vid årsskiftet 2021/2022 och på grund av hög arbetsbelastning 

hos primärvården och att projektets personal haft fullt upp med att avveckla 

projektet i förtid på grund av för få deltagare så finns medel fortfarande kvar. 

Återtagande av medel har diskuterats med projektansvariga inom Arboga 

kommun och det handlar om 198 200 kronor.  

 

 

Beslut 

Styrelsen återtar de beviljade medel som projektet inte kommer att göra av med, 

vilket uppgår till 198 200 kronor.  
 

________ 

 

Exp. till: Arboga kommun 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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SVM § 52 Dnr SVM 2021/16 

 

Avtal med Köpings kommun om administrativa tjänster  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar avtalet om administrativa 

tjänster med social- och arbetsmarknadsförvaltingen, Köpings kommun. Avtalet 

är underskrivet av ordförande Andreas Trygg. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 53 Dnr SVM 2021/17 

 

Verksamhetsplan och budget 2022 

 

Mål för 2022 som går att läsa i verksamhetsplanen är: 

Individinsatser 

• Personal som jobbar nära med personer med NPF ska få mer kunskap som 

vilka hjälpmedel som finns och hur de förskrivs. 

• Testperiod av hjälpmedel i en eller flera verksamheter i KAK.  

• Fortsatt utforskande vad digitala övervåningar inom LSS kan innebära. 

Metoder/arbetssätt 

• 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna. 

• Två grundkurser i lösningsfokus erbjuds medlemmarna. 

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

länsgemensamma insatserna från samordningsförbunden i Västmanland. 

• Verktyget Insatskatalogen ska hållas uppdaterad. En användar-

undersökning ska göras även under 2022. 

Struktur/organisationsnivå 

• Antalet SIP ska öka för alla inblandade verksamheter i KAK.  

• Personen som får SIP ska uppleva delaktighet och att det är till nytta. 

• Stödja dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning. 

Övrig samverkan 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska tillsammans med de två 

andra förbunden bidra till en länsprocess under våren på ett sådant sätt att 

alla medlemmar ges möjligheten att bidra.  

Finansiella mål 

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

Budget 

Tilldelningen från staten för 2022 är 1 500 000 kr, och utifrån detta lägger de tre 

kommunerna och regionen tillsamman 1 500 000 kr. Totalt föreslås en budget om 

3 000 000 kr för 2022, och resultatet för året prognostiseras till -900 000 kr.  

 

I och med godkännande av budgeten så godkänns också det ökade anslaget till 

projektet SIP-utvecklare i KAK, detta då projektet förlängs med sex månader. 

 

 

Beslut 

Styrelsen antar Verksamhetsplan och budget 2022. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 54 Dnr SVM 2021/18 

 

Kvalitetsmässan, Göteborg mars 2022 

 

I mars 2022 hålls Kvalitetsmässan i Göteborg, Europas största konferens och 

fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. För 2022 är temat 

Möjligheternas samhälle, och många föreläsningar har bäring på förbundets 

uppdrag och lärdomar från goda exempel kan bidra till att utveckla insatser lokalt. 

 

Kostnaden för ordförandens deltagande beräknas uppgå till ca 15 000 kronor. 

 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att ordförande ska delta på Kvalitetsmässan i Göteborg i mars 

2022, för en ungefärlig kostnad av 15 000 kr. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 55 Dnr SVM 2021/3 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar managementrapporten för 

november-december 2021. Rubrikerna i rapporten är 

 

• Uppskattad LF-konferens 

• Slutkonferens Hela ViiA  

• Förlängning inom ram av #Klar Framtid  

• Förstudie ESF inför en eventuell gemensam plattform 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 56  Dnr SVM 2021/19 

 

Val av ordförande för verksamhetsåret 2022 

 

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 

2022. 

 

Ordförande finner bifall för förslaget. 

 

 

Beslut 

Styrelsen väljer Andreas Trygg till ordförande för verksamhetsåret 2022. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 
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SVM § 57  Dnr SVM 2021/19 

 

Val av vice ordförande för verksamhetsåret 2022 

 

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 2022. 

 

Ordförande finner bifall för förslaget. 

 

 

Beslut 

Styrelsen väljer Linda Söder Jonsson till vice ordförande, tillika 

personuppgiftsombud, för verksamhetsåret 2022. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 

Datum 

2021-11-25 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 58 Dnr SVM 2021/20 

 

Sammanträdesplan 2022 

 

Sammanträdesplan för 2022 presenteras.  

 

Styrelsen föreslås sammanträda: 

• 11 februari kl. 9.00-12.00 

• 18 mars kl. 9.00-12.00 

• 3 juni kl. 9.00-12.00 

• 14 oktober kl. 9.00-12.00 

• 24 november kl. 9.00-12.00 

 

Planeringsdag är föreslagen 24 augusti, ägarmöte för KAK den 13 april och 

länsägarmöte 12 maj och 7 december. 

 

 

Beslut 

Styrelsen fastställer sammanträdesplan för 2022. 

 
________ 

 

Exp. till: Styrelseledamöter och ersättare 

 Diariet 

 


