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Protokoll styrelsemöte 2022-04-22 
Samordningsförbundet Västerås   

 

 

Datum:  22 april 2022 

Plats och tid: Västerås stadshus.  

  Lokal: Omtanken 

  kl 13.00-15.00 

 

 
Närvarande: Ann-Louise Molin Östling, ordförande, Västerås stad 

                                      Dennis Nilsson, vice ordförande, Region Västmanland 
  Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen 

  Anja Ankelius, Försäkringskassan    

   

  Ersättare:  

  Carin Lidman, Västerås stad 

  Maria Vallgren Eriksson, Region Västmanland 

 

  Förbundssamordnare: 

  Catarina Örtengren, Samordningsförbundet Västerås 

Operativ utvecklingsledare: 

Anna Lena Bäckvall Hallin, Samordningsförbundet Västerås 

Ekonom: 

Sirpa Järvenpää, Sirpas Ekonomiservice AB  

Frånvarande: Ersättare:  

  Anna Boija, Försäkringskassan 

  Britt-Marie Enholm-Gahnström, Arbetsförmedlingen 

    

1. Justering av dagens protokoll 
  Beslut: Till att justera dagens protokoll väljs Anela Sakambet, Arbetsförmedlingen 

 

2. Föregående protokoll 

  Beslut: Föregående styrelseprotokoll 25 mars 2022 godkänns och läggs  

  till handlingarna. 
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3.   Fastställande av kallelse/föredragningslista 

  Beslut: Kallelsen/föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga:  

  Almedalen. 

 

4.   Process mot länssamordningsförbund 

  Informationspunkt: 

  Tidslinjen behöver revideras något, vid länspresidiet 13 juni kl 13-14.30 kommer en  

  sammanfattning av processarbetet att redovisas. Dialoger har hittills genomförts med  

  alla kommuner utom Västerås och Köping samt med Region Västmanland,  

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

 

  Processtödjarna rekommenderar utifrån tidigare erfarenheter att länsförbundet startas  

  vid hel- eller halvårsskifte. Då kunde ett förslag vara att en interimstyrelse tillsätts från  

  2023 för att starta nya förbundet i januari 2024. 

 

5.   Information från insatsen SPIRA 

  Eva Vinberg som är tf projektledare för SPIRA berättar om projektet, som kommer att  

  implementeras i ordinarie verksamhet i juli 2022. Utmaningar vid implementering kan  

  vara att resursjobben inte förlängs samt att handläggning för lönebidragsanställningar  

  tar längre tid. För att inte ”tappa” remisser från samverkansparterna skulle en  

  referensgrupp behövas.  

 

  Payoff gör en utvärdering och slutrapport presenteras efter halvårsskiftet. Den 15 juni kl  

  12-15 bjuder SPIRA in till avslut- och uppstart i sina lokaler på Arbetsmarknads- 

  enheten. I nuläget deltar 32 personer i SPIRA. Förslag finns att höja åldern för deltagare  

  till 35 år. 

 

6.   Ekonomisk redovisning  
  Ekonom tillsammans med förbundssamordnare redovisar ekonomiska läget i förbundet.   

  Utfall jämfört mot budget 2022-04 är att förbundet följer budget. Administrativa  

  kostnaderna bör vara något lägre än nuvarande varför ekonom föreslår att  

  förbundssamordnarens lön fördelas 60 procent för administration och 40 procent för  

  insatsdelen då förbundssamordnare bl a arbetar med insatser och arbetsleder de två nya  

  anställda i förbundet. En revidering av budget kommer ske och kan presenteras och  

  beslutas om vid nästa styrelsemöte  

  Beslut: Styrelsen beslutar att en budgetrevidering föreslås vid nästa styrelsemöte. 

   

7.   Välfärd i samverkan 

  Beslutspunkt: Att ge förbundssamordnare i uppdrag att fortsätta samverkan med  

  samordningsförbundet Centrala Östergötland kring till hur Västerås kan vara del av  

  utvecklingsarbetet 
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  Samordningsförbundet i Västerås har haft kontakt med Centrala Östergötland vad gäller  

  att vara del av projektet Samordningskartan. Samordningskartan syftar till att  

  undersöka, utveckla och visualisera samverkan för parterna och vara ett stöd i  

  utvecklingen av samverkan i Västerås. Kartan är även tänkt att använda för att  

  identifiera överlappningar, glapp och kunna ge underlag till framtida  

  samverkaninsatser, interna eller samverkan med idéburna sektorn. 

 

  Beslut: Styrelsen ger förbundssamordnare i uppdrag att ta fram underlag för beslut om  

  ingående i samverkanskartan, kostnadskalkyl och genomförandeplan. 

 

8. NNS 

  Beslutspunkt:  

  Medverkan vid NNS´ årsmöte 3 juni. 

  Beslut: Styrelsen beslutar att Dennis Nilsson representerar Samordningsförbundet                      

  Västerås vid NNS årsmöte. 

 

9. Förbundschef  
  Beslutsärende: Ändring av tjänstebeskrivning och titel för Förbundssamordnare till  

  Förbundschef utifrån ändrade arbetsuppgifter.  

   

  Tjänsteskrivelse är bifogad dagordningen som underlag för beslut. Inför beslutet  

  lämnade Förbundssamordnare rummet. 

 

  Beslut: Styrelsen beslutar att ändra tjänsten Förbundssamordnare till tjänst  

  Förbundschef och att gälla från dagens datum. 

 

10. Intern verksamhetskontroll 
  Beslutsärende: Val av två internkontrollanter. Dialog om granskningsområden för  

  årets interna verksamhetskontroll samt förslag till områden.  

 

  Anela och Maria valdes till internkontrollanter och vilka 2 områden som ska granskas  

  beslutas vid nästa möte.  

 

  Beslut: Anela och Maria väljs att genomföra årets interna verksamhetskontroll. 

 

11. Övriga frågor 

 Almedalen 

 Förbundet har fått en förfrågan angående medverkan under Almedalen 2022, fokus är  

  unga och i samarbete med MUCF. Förslag är att insatserna SPIRA och SIM presenteras  

  och att om det är möjligt även försöka få med en deltagare från SPIRA.  

  Det kunde ske via en inspelad film.  

  Samordningsförbundet Västerås får en timme till sitt förfogande under 
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  Samordningsförbundens dag som är torsdagen den 6 juli k 13-16. 

  Medlemmar i styrelsen som önskar följa med hör av sig till Förbundschef.  

  Förbundschef uppdaterar styrelsen kring kostnaderna. 

 

12. Rådet för funktionshinderfrågor. 

  Informationspunkt:  

Carin Lidman informerar om att hon deltar i det kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor och vid senaste mötet var samordningsförbundet och Spira 

inbjudet att berätta om sitt arbete. Deltagandet var mycket uppskattat och många kände 

inte till att förbundet fanns.  

Styrelsen understryker att information och marknadsföring är viktigt att göra förbundets 

insatser och verksamheter känt till nytta för individerna samt att bjuda in förbundschef 

och de två medarbetarna till de forum som styrelsemedlemmarna sitter i och tänker kan 

behöva veta mer. 

 

13.   Nästa möte 

  19 juni 2022 kl 13-16 Styrelse- och utvecklingsgruppsmöte, Sommarlunch/picknick 

  Uppföljning av VP och budget 2022, halvårsrapport. 

 

 

Vid protokollet 

Västerås 2022-05-11 

 

 

 

Anna Lena Bäckvall Hallin 

 

Västerås 2022-     Västerås 2022- 

 

 

 

Ann-Louise Molin Östling   Anela Sakambet 

Ordförande, Västerås stad   Justerare, Arbetsförmedlingen
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Bilagor: 

1.   Intern verksamhetskontroll 2021 
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