
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2022-03-18 
 

  

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Sammanträdesdatum 2022-03-18 §§ 7 – 15  

 
Datum för anslags 

uppsättande 

 

2022-04-03 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2022-04-25 

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

 
 

Plats och tid Teams, digitalt, kl. 09.00 – 11.00 

 

Beslutande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande 

Marie-Louise Söderström (C), Arboga kommun 

Linda Söder Jonsson (S), Kungsörs kommun § 7-11, 15 

Ingemar Johansson (L), Region Västmanland 

Ove Båhlström, Försäkringskassan 
Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen 

Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun, ersättare § 12-14 

 

Övriga deltagande Ersättare 
Yvonne Ericsson (M), Kungsörs kommun  

Darin Isaksson, Försäkringskassan 

 
Tjänstemän och övriga deltagare 
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare 

Sirpa Järvenpää, ekonom 

Emma Bertheussen, sekreterare 

Malin Helander, Region Västmanland § 8 

Anna Bernanker, verksamhetschef Köpings kommun § 9 

Kornelia Johansson, projektledare Köpings kommun § 9 

Barbro Hillring, revisor § 12-15 

Jennie Ferneros, Freveko § 12-14 

Cecilia Kvist, KPMG § 12-14 

 

Justerare Marie-Louise Söderström Paragrafer §§ 7 – 15 

Justeringens tid och plats Köping den 1 april 2022 

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

Emma Bertheussen 

 Ordförande 

 

 

 

 

 Ordförande 

 Ordförande 

 

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

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

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 7 Dnr SVM 2021/17 

 

Ekonomisk uppföljning  

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll och ekonom Sirpa Järvenpää ger en 

ekonomisk lägesrapport till och med 10 mars 2022. Av uppföljningen framgår att 

prognosen för 2022 visar på ett underskott om 1 013 732 kr.  

 

Det egna kapitalet var vid 2021 års ingång 0,6 miljoner kr. Under hösten 

prognostiserades det att 2021 års resultat kommer att bli ett överskott, styrelsen 

valde då att bevilja nya insatser och göra en budget för 2022 med ett minusresultat 

på 0,9 miljoner kr då förbundet har ett för stort eget kapital. Vid 2021 års utgång 

hade förbundet utökat egna kapitalet till att omfatta 1,3 miljoner kronor. Med 

prognosen för 2022 på minus 1,0 miljon kr har förbundet fortfarande kvar  

0,3 miljoner kr. 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 8 Dnr SVM 2022/7 

 

Förstudierapport: Psykisk ohälsa bland unga i KAK – hur fungerar 

samverkan?  

 

Malin Helander, förbättringsledare CIFU Forskning, Region Västmanland 

presenterar förstudierapporten för styrelsen.    

 

I förstudierapporten går att läsa att det finns en stor vilja till samverkan, och en 

stor frustration över att det i flera fall inte fungerar bra för de unga med psykisk 

ohälsa idag. Det verkar också finnas en tro bland de deltagande aktörerna kring att 

förbättrad samverkan kan åstadkomma nytta för den här målgruppen.  

 

Rekommendation till fortsatt arbete är: 

• Att arbeta med bättre övergång mellan BUP och Vuxenpsykiatrin, och 

bättre omhändertagande för de unga vuxna på Vuxenpsykiatrin alternativt 

en annan lösning för de unga vuxna. 

• Att arbeta för bättre samverkan över gränser, att öka kunskap och koll på 

varandras ansvar och roller samt att ha en tydlighet kring vilka 

samverkansforum som finns och vad de syftar till. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen.  
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 9 Dnr SVM 2019/6 

 

Tilläggsansökan: Studiespår Kompetens Ung, #KlarFramtid 

 

1 februari 2019 beviljade styrelsen Köpings kommun medel till projektet 

Studiespår Kompetens Ung, #KlarFramtid. Projektet skulle avslutas i mitten av 

hösten 2022. Köpings kommun vill förlänga projektet till årsskiftet 2022/23 och 

har därför ansökt om 100 000 kr från samordningsförbundet.   

 

Verksamhetschef Anna Bernanker och projektledare Kornelia Johansson berättar 

om projektet och resultatet hittills.  

 

Med förlängningen önskar projektet uppnå bland annat att tydliggöra 

arbetsmetoder och samverkan för att uppnå bestående implementering 

tillsammans med vuxenutbildningen, ge möjlighet att förstärka samverkan 

ytterligare utifrån en utökad målgrupp och med bredare behov, ge fler ungdomar 

får möjlighet till utökat stöd, starta föräldragrupp och fortsätta utveckla 

samverkan med första linjen psykiatri.  

  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att bevilja projektet Studiespår Kompetens Ung ytterligare 

100 000 kr under 2022. 
 

________ 

 

Exp. till: Köpings kommun 

 Ekonom Sirpa Järvenpää 

Diariet   
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Datum 

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 10 Dnr SVM 2015/32 

 

Länsgemensamt 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll ger information från länspresidiet och en 

lägesrapport från processen om länsförbund.  

 

Länspresidiet hade möte den 24 februari 2022.  

 

Region Västmanland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de flesta av 

kommunerna i Västmanland har beslutat om fortsatt deltagande i processen för att 

ta fram ett underlag till beslut om länssamordningsförbund. Det externa 

processtödet kommer att hålla i kommundialoger och fördjupade intervjuer med 

de statliga myndigheterna och Regionen. 

 

En återrapportering kring förstudien om Fontänhus gavs. 

  

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 
 

________ 

 

Exp. till: Diariet 
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Datum 

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

SVM § 11 Dnr SVM 2022/1 

 

Rapportering av delegationsbeslut  

 

• Ordförande Andreas Tryggs beslut att skriva avtal (SVM 2022/5) med 

Leda20 AB tillsammans med Samordningsförbundet Västerås och Norra 

Västmanlands Samordningsförbund om processtöd i arbetet mot ett 

framtida Länssamordningsförbund. Avtalstiden är 1 januari 2022 till  

31 december 2022. Totalpriset för får ej överstiga maxtaket på 300 000 kr, 

inklusive resor och allt annat som kan komma att ingå i uppdraget.  

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen.  
 

________ 

 

Exp. till: Ekonom Sirpa Järvenpää 

 Diariet 
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Datum 

2022-03-18 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
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SVM § 12 Dnr SVM 2020/9 

 

Revisionsrapport 2021, Kommunerna och Region Västmanland 

 

I revisionsrapporten för 2021 går att läsa att den sammantagna bedömningen är att 

kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med 

god redovisningssed.  

 

Ett påpekande av det höga egna kapitalet framgår och revisorerna uppmanar 

styrelsen att driva verksamheten med negativt resultat 2022 för att leva upp till 

god ekonomisk hushållning.  

 

De förbättringsförslag som framkommer är  

• Inhämta senaste mallen för Finsams årsredovisning inför bokslutsarbetet 

• Bokslutsprogram behöver användas och kvalitetssäkring behöver göras  

• En ny reviderad budget borde ha antagits i augusti där man brutit ut nya 

insatser från det sökbara beloppet och sänkt budget för vissa insatser där 

man borde insett att kostnaderna på helåret skulle bli lägre 

• Ändring av rubrik i driftsredovisningen 

• Rekommenderas att scanning av leverantörsfakturor integreras i 

bokföringsprogrammet samt att digitala ankomstattester som är spårbara 

för extern part införs 

• Fortsatt höga kostnader avseende administrativa tjänster (% av budget) 

• Förtydligande kring firmateckningsrätten för redovisningsekonomen 

• Intern hemsida med styrdokument samt protokoll och bilagor  

• Även besluta om firmateckning vid konstituerande styrelsemöte 

 

På sammanträdet går Jennie Fernros, Freveko igenom rapporten avseende 

verksamhetsåret 2021. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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SVM § 13 Dnr SVM 2020/9 

 

Revisionsrapport 2021, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 

I revisionsrapporten för 2021 går att läsa att inga väsentliga felaktigheter i 

årsbokslutet identifierades, bedömningen är att den interna kontrollen varit 

tillräcklig god samt att förbundet har uppnått balanskravet för helåret. Det egna 

kapitalet uppgår till 44,3% (20,3%) av årets erhållna bidrag så bedömningen är att 

det finansiella målet inte uppnåtts eftersom förbundet inte uppnår det 

rekommenderat tak om 20%. 

 

Den sammanfattade bedömning är att de verksamhetsmässiga mål som är 

uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen har uppnåtts. 

 

De rekommendationer som går att läsa är att styrelsen bör arbeta aktivt med hur 

förbundet ska arbeta med god ekonomisk hushållning, ha löpande kontroll på 

ekonomi vs budget över året och säkerställa hur förbundet ska få ner eget kapital 

till rekommenderat gräns på 20% av erhållna bidrag, att förbundet sätter upp 

digitala rutiner för att få en smidig hantering av bland annat attester och att inget 

”faller mellan stolarna” nu när det är ny konsult som hanterar ekonomin och inte 

är på samma plats som förbundet samt att förbundet har kontroll på om det 

kommer nya årsredovisningsmallar under året. 

 

På sammanträdet går Cecilia Kvist, KPMG igenom rapporten avseende 

verksamhetsåret 2021. 

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen om revisionsrapport. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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SVM § 14 Dnr SVM 2020/9 

 

Revisionsberättelse 2021 

 

I den gemensamma revisionsberättelsen för 2021 går att läsa att bedömningen är 

att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning 

och kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per 31 december 

2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen anses förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrker därför att resultaträkningen 

och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.  

 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Västra Mälardalens 

styrelse har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Resultatet enligt årsredovisningen bedöms sammantaget vara förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Det tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

 

 

Beslut 

Styrelsen noterar informationen om revisionsberättelse. 

 
________ 

 

Exp. till: Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Köpings kommun 

 Kungsörs kommun 

 Diariet 
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SVM § 15 Dnr SVM 2022/2 

 

Managementrapport 

 

Förbundssamordnare Linda Anderfjäll presenterar managementrapporten för 

februari-mars 2022. Rubrikerna i rapporten är 

 

• Satsning NPF och kognitivt stöd (hjälpmedel) 

• Dejta en myndighet: Utvecklingsledare psykisk hälsa och suicid, Linda 

Sahlström 

 

 

Beslut 

Styrelsen godkänner informationen. 

 
________ 

 

Exp. till: Diariet 

 

 


