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Plats och tid Stadshuset Lycksele 2016-01-14 09.30 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Martin Noréhn, vice ordförande, Malå kommun 
Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen 
Stefan Dafors, Västerbottens läns landsting 
 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef. (Fc) 
       Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen (ers) 
       Christer Rönnlund, Lycksele kommun (ers) 
 
 
Utses att justera  
 
  
 
Sekreterare ...........................................................10  Paragrafer   

Stig-Lennart Karlsson 
  
Ordförande ........................................................... 

Lilly Bäcklund 
  
Justerande ...........................................................

Anders Hahlin 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2016-01-14 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                          § 393 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 394 
Val av justerare 
 
Anders Hahlin, utses till justerare. 
 
 
§ 395  
Godkännande av dagordning 
En punkt gällande korrigering av sammanträdesdagar lades till, 
därefter fastställdes dagordningen 
 
§ 396 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2015-11-27 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna 
 
§ 397 
Information från förbundschefen 
 
Fc informerar om: Att i samarbete med Lycksele Djurpark och 
Lycksele kommun så inbjöds samtliga asylsökande som är 
placerade i Lycksele att besöka den så kallade ”Julparken” på 
Lycksele Djurpark. Detta initiativ finansierades av förbundet 
och ska ses som en del i det förebyggande arbetet. 
 
Styrelsen noterar informationen. 

 
                                           § 398 

Information från medlemmarna 
 

                     Förbundets medlemmar informerar om sina respektive    
 verksamheter.                                        
 

                                           Styrelsen noterar informationen. 
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 § 399 
 Ansökan från ResursCentrum 
  
Den från föregående sammanträde bordlagda ansökan,  
(se bilaga) från ResursCentrum togs åter upp till behandling. 
Noteras skall att Försäkringskassan ej var närvarande vid dagens 
sammanträde och deltog följaktligen ej i behandling och beslut i 
detta ärende. Beslut kunde dock fattas i enlighet med 
förbundsordningens 6 §. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Att: Bevilja ansökan om medel med som högst 
1 050 000  kronor för 2016 
 
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader 
 
Att: Beslut fattas för ett år i taget för åren 2016 och 2017, innan 
beslut skall styrelsen ta del av rapport från projektet. 
 
 Att: Beslutet gäller under förutsättning att förbundet erhåller    
erforderliga medel från sina medlemmar.    
 
 

                                           § 400 
 Justering av sammanträdesdagar 
 
Det sammanträde som var planerat att hållas den 2 mars i Malå 
flyttas till den 7 mars i Lycksele. Detta innebär samtidigt att mötet 
den 28 juni kommer att avhållas i Malå i stället för Lycksele som 
planerat. 

 
 

                                           § 401 
Övriga frågor 
 

                     Inga övriga frågor fanns anmälda 
 

																																																				§ 402 
Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande för visat 
intresse. 

	


