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Plats och tid Ame/LYSA  2010-11-25     08.30-16.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

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

Närvarande icke tjänstgörande   Roland Sjögren, ersättare Västerbottens läns landsting 
 
 
 
Övriga deltagande 

 
Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
 

 
 
 
 
 
Utses att justera                              
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  9 Paragrafer   

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

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

 Per Renström 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2010-11-25 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                           § 175 

Mötets öppnande 
 
Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat 

                                           
                                           § 176 

Val av justerare 
 
Per Renström utsågs att justera dagens protokoll. 
 

                                           § 177 
Godkännande av dagordning 
 
Efter det att frågan gällande styrelsens sammanträdesdagar för 
2011, lagts till punkten övriga frågor så fastställdes 
dagordningen. 
 

                                           § 178 
                                           Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll, daterat 2010-10-07 gicks igenom och 
lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

                                           § 179 
                                           Information från medlemmarna 

                    
Styrelseledamöterna informerade från sina respektive 
verksamheter. Denna för samordningsförbundet nya punkt på 
dagordningen uppskattades av de närvarande, att ta del av 
information från respektive verksamheter är speciellt viktigt i ett 
samordningsförbund. 

                                           
                                          § 180 

Rapporter 
 
VT rapporterade utifrån följande punkter 
 
- Medelstilldelning 2011 
Statens tilldelning inför budgetåret 2011 har fastställts till 
1 450 tkr, detta innebär oförändrad tilldelning. 
 
- NNS, nationella nätverket för samordningsförbund. 
VT har deltagit vid NNS medlemsmöte den 19/11  
 
- ”Psykisk ohälsa och arbetslivet” 
VT rapporterar från det första styrgruppsmötet i projektet. 
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- LSG 
VT rapporterar att han nu i LSG förankrat det vid föregående 
styrelsemöte lagda förslaget att samordningsförbundet skulle 
överta samordningsansvaret för LSG. 
 
 § 181 
Övriga frågor 
 
- Sammanträdesdagar 2011 
Styrelsen fastställde sammanträdesdagarna enligt följande 
 
18:e januari 
18:e mars 
19:e maj 
23:e september 
mötestid för dessa dagar: 08.30-12.00 
 
Styrelsemöte skall även hållas i november, då 
verksamhetsplanering inför 2012 skall genomföras, detta skall 
ske under två dagar tillsammans med förbunden från Umeå och 
Skellefteå, tidpunkt kommer att beslutas vid ett senare tillfälle. 
 
 
  
§ 182 
 Verksamhetsplan och budget 2011, samt plan 2012-2013 
 
Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 
2011, samt plan 2012-2013 i enlighet med bifogade bilagor. 
 
Styrelsen konstaterar att den differensen mellan budget 2010 och 
prognos 2010 främst kan förklaras med ett lägre uttag av 
rekvirerade medel från de beviljade projekten men att detta till 
största del kommer att justeras under 2011. 
 
 

 
§ 183 
 Mötets avslutande   
Då detta var det sista inplanerade sammanträdet för året så tog 
ordförande tillfället i akt och tackade de närvarande för året som 
gått, och önskade också en god jul och ett gott nytt år, varefter 
ordförande avslutade mötet. 
 

 


