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Plats och tid Ame/LYSA  2010-10-07     08.00-10.30 
  
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  
Lennart Melin, enhetschef, AME (§ 173) 

 
 
 
 
 
Utses att justera                              
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  8 Paragrafer   

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

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

 Per Renström 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2010-10-07 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Lycksele, LYSA     Protokoll  2

  
                                           § 167 

Mötets öppnande 
 
Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat 

                                           
                                           § 168 

Val av justerare 
 
Per Renström utsågs att justera dagens protokoll. 
 

                                           § 169 
Godkännande av dagordning 
 
 Efter det att Marita Fransson anmält en övrig fråga 
(arbetsbeskrivningar för anställda i projekten) så godkändes 
dagordningen.  
 

                                           § 170 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll, daterat 2010-06-23 gicks igenom och 
lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

                                           § 171 
                                           Information 

                    
VT informerade om projektidén ”Unga mammor” ett 
samverkansprojekt mellan VLL och Lycksele kommun, då 
LYSA för närvarande inte har möjlighet att finansiera projektet 
så kommer man i LSG att försöka hitta andra vägar för ett 
genomförande. 
I samband med detta så föreslog VT att arbetet i LSG skulle 
kunna utvecklas ytterligare om LYSA tog på sig ansvaret för 
styrningen i LSG, det vill säga att kalla till och leda gruppens 
möten samt att tillse att verkställighet sker i enlighet med vad 
som beslutas i LSG. Styrelsen tyckte att det var en god idé och 
gav VT uppdraget att ta upp frågan i LSG. 
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                                           § 172 

Rapporter 
 
- Delårsrapporter:(se bilagor) 
 
Delårsrapporterna för projekt, CREA, Ung resurs, samt ISA 
presenterades och lades därefter med godkännande till 
handlingarna 
 

                                            -      Förbundets utveckling: 
 

VT rapporterade om uppdraget att utveckla och synliggöra LYSA. 
Han kommer i förslaget till verksamhetsplanering 2011 att lägga in 
dessa punkter. 
 
- Tjejjour: 
 
VT meddelar att han tillsammans med chefen AME, Lennart 
Melin fortsätter arbetet med att hitta former att stödja Lycksele 
tjejjour, närmast kommer redan befintliga projekt som,”Ung 
resurs” finansierat av LYSA och ”Resurscentrum” finansierat av 
ESF att försöka hitta samarbetsformer med tjej jouren. 
 
- Yttrande till revisionen: 
 
VT rapporterar att han sänt in svar på det av revisionen avgivna 
rekommendationerna angående 2009 års revision, åtgärder utifrån 
dessa kommer att införlivas i verksamhetsplanen för 2011. 
 
- Medelstilldelning: 
 
VT meddelar att han av Kjell-Åke Johansson fått sig tillsänt 
mallen från försäkringskassan gällande behov av statliga medel, de 
uppgifter som efterfrågas kommer att insändas av VT senast den 
27/10 med kommentarer om redan beslutade insatser som påverkar 
kommande års budget. I samband med denna punkt så lämnade 
Kjell-Åke Johansson en kort lägesrapport om vad som händer hos 
försäkringskassan, fortsättningsvis kommer samtliga medlemmar 
att lämna sådana rapporter under styrelsens möten. 
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                                            § 173 

Övriga frågor 
 
- Arbetsbeskrivningar för anställda i projekten: 
 
I samband med att Marita Fransson lyft denna fråga, så 
presenterade chefen AME, Lennart Melin i egenskap av 
projektägare till, CREA, ISA och Ung resurs hur organisationen 
i projekten ser ut och vad de olika funktionerna innehåller. Till 
verksamhetsplanen 2011 kommer Organisationsschema, 
arbetsbeskrivning samt rollfördelning gällande LYSA och dess 
finansierade projekt att skrivas in 
 
 
 § 174 
 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


