SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Plats och tid

Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30

Beslutande

Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande
Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun
Stefan Arnoldsson (S), Arboga kommun
Inga-Lill Frössman (V), Landstinget Västmanland
Håkan Nordin, Försäkringskassan
Jan Hultberg, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagande

Ersättare
Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun
Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland
Tjänstemän och övriga deltagare
Linda Anderfjäll, samordnare

Sirpa Järvenpää, ekonom
Alf Johnsson, projekt Stöd till socialt företagande, § 19
Linda Forsman-Axelsson, projekt Validering KAK, § 20

Justerare

Stefan Arnoldsson, Arboga kommun

Justeringens tid och plats

Köping den 18 juni 2014

Underskrifter

Sekreterare

......................................................................
Sirpa Järvenpää

Ordförande

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

Justerande

......................................................................
Stefan Arnoldsson, Arboga kommun

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Datum för anslags
uppsättande

2014-

§ 15-22
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Social & Arbetsmarknad

Nibblesbackevägen 17, Köping
Underskrift

.................................................................
Sirpa Järvenpää

Paragrafer § 15-22

2014-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 15

Dnr 2013/16

Ekonomisk lägesrapport
Ekonom Sirpa Järvenpää ger en ekonomisk lägesrapport efter maj 2014.
Beslut
Styrelsen godkänner informationen.
________
Exp. till:

Diariet

SVM § 16

Dnr 2014/3

Mentor för unga
Mentor är en ideell organisation som drivs av näringslivet. Deras vision är att
kunna erbjuda mentorer till unga i åldrarna 13-17 år. Målgruppen för
samordningsförbundet är personer som är 16–64 år, i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.
Samordningsförbund får även arbeta förebyggande och Samordningsförbundet
Falun har ett samarbete med Mentor. Representanter för ViS här i KAK visade ett
intresse för frågan i början av 2014.
Styrelsen gav samordnaren i uppdrag 140317 § 6, att undersöka intresset och
möjligheterna för Mentor i KAK och komma med ett förslag på hur vi kan gå
vidare.
Styrelsen för Västra Mälardalen i Samverkan fattade beslut under våren om att
inte gå in i ett samarbete med samordningsförbundet i denna fråga och då
försvann en nyckelaktör i processen.
Beslut
Styrelsen beslutar att inte gå vidare med att införa Mentor i KAK.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 17

Dnr 2014/6

Samordnad individuell plan - SIP
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och
SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en
samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att
enskildas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.
En Samordnad individuell plan är en vård- och omsorgsplan som beskriver
insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering.
SIP används inte överallt i Västmanland och inte heller i KAK. Anledningen till
att SIP kan vara en angelägenhet för samordningsförbunden, är att personer som
tillhör förbundens målgrupper ofta har stöd från både kommun och landsting
(slutenvård och primärvård) och skulle kunna få en förbättrad samordning av sina
insatser på detta sätt.
Styrelsen gav samordnare in uppdrag 140317 § 7 att undersöka det samlade
behovet, intresset och möjligheterna för en myndighetsgemensam SIP-utbildning i
KAK.
Arboga kommun och Kungsörs kommun har ett intresse av myndighetsgemensam
SIP-utbildning medan Köpings kommun inte har behov av det. Landstingets
psykiatri och primärvård är också tillfrågade. Svaret som inkommit är att de
inväntar den utbildning i SIP som planeras av landstinget.
Beslut
Styrelsen beslutar att inte gå vidare med frågan om SIP-utbildning i dagsläget.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 18

Dnr 2014/2

Infoguide
I kartläggningen av hur myndigheterna uppfattar samverkan mellan varandra, fick
vi många konstruktiva och positiva svar, men det redovisades även några brister i
samverkan:
 Man kan inte riktigt varandras uppdrag.
 Man känner inte till varandras verksamheter/insatser och resurser.
 Man upplever låg grad av tillgänglighet.
De vi är till för och deras anhöriga upplever ibland samma sak. Det är svårt att
veta vart man ska vända sig.
Styrelsen gav samordnaren ett uppdrag 140317 § 6 att ge förslag på hur en
informationsguide för KAK kan se ut, samt ge budgetförslag på genomförande,
layout och tryck.
Förslag på detta presenteras.
Beslut
Styrelsen godkänner förslaget och beslutar om att 20 000 kr avsätts för arbetet
med att ta fram en informationsguide.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Ekonom
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 19

Dnr 2014/10

Stöd till socialt företagande i KAK
En ansökan angående stöd till socialt företagande har kommit in.
Projektet ägs av Köpings kommun och är uppdelat i tre etapper och härmed
ansöks om medel till första etappen: Kartläggning.
Om intresse finns för socialt företagande i KAK, kommer ytterligare ansökan att
lämnas in för genomförande, utbildning och uppföljning.
Målet för första delen av detta projekt är att kartlägga vilka sociala företag är på
gång i KAK och behovet hos myndigheter att köpa deras arbetsträningsplatser.
Kartläggningen ska också visa vilket stöd sociala företag behöver för att starta och
leva vidare.
Det långsiktiga målen, om projektet får fortsätta till 2016, är att det år 2016 ska
finnas:
 Minst två sociala företag igång i KAK
 Ett nätverk av de sociala företag som är på gång i KAK där man lär av
varandra.
 Arbetsträningsplatser för myndigheterna att använda sig av
 En förståelse för socialt företagande inom våra myndigheter, vilket
underlättar för nya sociala företag att etableras.
Beslut
Styrelsen beviljar projektet Stöd till socialt företagande i KAK 140 000 kr under
2014 för etapp ett; kartläggning.
________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Ekonom
Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 20

Dnr 2014/11

Validering KAK
En ansökan angående Validering i KAK har kommit in.
Validering är en kartläggning och bedömning av en individs kompetens och
kvalifikationer, oavsett hur, var eller när de har förvärvats. OCN-metoden innebär
en validering och ett erkännande av informellt och icke-formellt lärande. OCNmetodens upplägg utgår från en bedömningsplan där det beskrivs strukturerat vad
deltagaren ska lära sig under sin praktik och vad den lärt sig. Efter avslutad
praktik får deltagaren ett kvalitetssäkrat OCN-intyg som noggrant beskriver det
lärande som skett. Deltagaren får OCN-poäng utifrån omfattningen på lärandet.
Detta sker i nära samarbete med det lokala näringslivet.
Syftet är att införa en flexibel modell för validering av lärande för våra arbetslösa
inom KAK och på detta sätt ge individen ett förankrat dokument som grund för
deras fortsatta jobbsökeri. Många av de arbetslösa saknar i dag formell
dokumenterad kompetens, vilket gör att deras möjligheter till ett arbete försvåras.
Genom tänkt validering får individerna ett bevis för sin kunskap som utgår från av
näringslivet ställda krav. Syftet är även att bygga vidare på den samverkan som
byggts upp genom KAK-projektet samt den samverkan som i övrigt utvecklats
inom KAK i arbetet med arbetsmarknadsinsatser.
Beslut
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Frågor att besvara:
 Näringslivets deltagande – när och hur.
 Kommunal finansiering?
 Referens från andra kommuner.

________
Exp. till:

Protokolljusterarnas sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-06-12
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

SVM § 21

Dnr 2012/22

Ansökan om att få använda redan anslagna projektmedel under 2015 för
projekt Kunskap-Arbete-Kvalitet i KAK
Då projektet kom igång senare än planerat ansöker man nu om att få använda
redan anslagna medel till och med december 2015.

Beslut
Styrelsen beviljar projektet Kunskap-Arbete-Kvalitet i KAK att få pågå till och
med 2015-12-31.

________
Exp. till:

Ekonom
Diariet

SVM § 22
Samordnaren informerar



Protokolljusterarnas sign

SUS-rapport över deltagarna i våra individinsatser
Samordningsförbundet kommenterar regional utvecklingsplan
(RUP)

Utdragsbestyrkande
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