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Plats och tid Ame/LYSA  2010-06-23     10.00-14.30 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Per Renström, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
 

Närvarande icke tjänstgörande    
 
 
Övriga deltagande 

 
Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
Niklas Johansson, ISA § 8 

 
 
 
 
 
Utses att justera                              
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  11 Paragrafer   

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

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

 Per Renström 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2010-06-23 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                           § 156 

Mötets öppnande 
 
Ordförande hälsade alla välkomna, speciellt Försäkringskassans 
nya ledamot Kjell-Åke Johansson, därefter förklarades mötet 
öppnat. 
 

                                           § 157 
Val av justerare 
 
Per Renström valdes att justera dagens protokoll. 
 

                                           § 158 
Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes  
 

                                           § 159 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll, daterat 2010-05-04 gicks igenom och 
lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

                                            
                                           § 160 
                                           Information 

                    
VT informerar om sitt uppdrag ”Förbundets utveckling” (se 
bilaga.) I samband med detta ger styrelsen VT i uppdrag att: 
Tillsammans med LSG utifrån de punkter som återfinns i 
bilagan ”Förbundets utveckling” samt en ny punkt ” att 
synliggöra LYSA” ta fram ett material som skall ligga till grund 
för LYSA`s fortsatta arbete, återrapport sker vid varje 
styrelsemöte. 
 
VT informerar som sitt uppdrag att försöka hitta möjligheter 
för att stödja etableringen av en ”tjejjour”, han kommer vid 
styrelsemötet i september att presentera hur arbetet fortskrider. 
 
 
§ 161 
Rapporter 
 
ISA genom Niklas Johansson besöker styrelsen och rapporterar om 
deras verksamhet, en utförligare rapport kommer att presenteras 
vid sammanträdet i september i form av halvårs-rapporten. 
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                     VT rapporterar om missivet gällande granskningen av       

 årsredovisningen 2009 samt uppfyllelse av 7 § i Lagen om 
 finansiell samordning av rehabiliteringstjänster.(se bilaga) 
 
 Styrelsen tar till sig de rekommendationer som framgår av                 

                                           missivet.VT kommer tillsammans med Ordförande att      
                                           sammanfatta ett yttrande till revisionen. Återrapport sker                                         

vid styrelsemötet i september. 
 

                      § 162 
Ekonomi 
 
VT presenterar förslag till revidering av budget 2010 samt plan 
2011-2012 (se bilaga) 
 
Styrelsen beslutar att: Anta det reviderade budgetförslaget. 

 
 
 
                                           § 163 

  
Ansökning om medel                                      
Samordningsförbunden i Lycksele, Umeå och Skellefteå har genom           
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, Region Västerbotten mottagit 
ansökan om stöd motsvarande 1 230 000 kronor enligt följande 
kostnadsfördelning, 
 
Lycksele     246 000 kronor            
Skellefteå    359 000 kronor         
Umeå           615 000 kronor                 
 
Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten 
om psykisk ohälsa/sjukdom/funktionshinder på arbetsplatser och 
bland arbetsmarknadens parter i Västerbotten. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Att: Bevilja ansökan utifrån ovan redovisad kostnadsfördelning 
med högst 246 000 kronor. 
 
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina 
medlemmar erhåller nödvändiga medel. 
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§ 164 
 Personalärende 
  
Ordförande Lilly Bäcklund meddelar att hon nu slutförhandlat 
med VT, Stig-Lennart Karlsson och att han från och med  
2010-07-01 är tillsvidareanställd hos LYSA via tjänsteköpsavtal 
med Lycksele kommun 
 
 

                                           § 165 
Övriga frågor 
  
Inga övriga frågor fanns avhandlades 
 
 

                                            § 166 
 Mötets avslutande 
 
I samband med mötets avslutande så överräckte ordförande 
Lilly Bäcklund en gåva till verkställande tjänstemannen Stig-
Lennart Karlsson, gåvan skall ses som en kombinerad julklapp, 
krya på dig och ha en trevlig sommar present. Gåvan mottogs 
med mycket stor glädje. Därefter avslutades mötet och de 
närvarande gick för att inmundiga en gemensam lunch 
 

 
 


