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Plats och tid Lycksele stadshus 2012-05-28     09.30-13.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Anders Hahlin, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting  
Gunilla Pettersson, Försäkringskassan 

Närvarande icke tjänstgörande    
 
 
 
Övriga deltagande 

Christer Rönnlund, ersättare, Lycksele kommun 
Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
Lennart Melin, AME 
Malin Ackerman, Projektledare Resurscentrum 
Johan Boström, tillgänglighetssamordnare Lycksele kommun 

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

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

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

Anders Hahlin  
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2012-05-28 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                           § 247 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

                                           
                                           § 248 

Val av justerare 
 
Anders Hahlin utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

                                           § 249                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Revidering av budget 2012 lades till som en punkt på 
dagordningen därefter godkändes densamma. 
 

                                           § 250 
                                           Föregående protokoll 
  

Protokoll daterat 2012-01-11, samt protokoll per capsulam 
daterat 5-11 mars 2012 gicks igenom och lades därefter med 
godkännande till handlingarna.                                         
  
 
§ 251 

                                           Rapporter 
                                           

-     ResursCentrum 
Malin Ackerman, projektledare och Lennart Melin, enhetschef 
AME,  projektägare, rapporterar från ResursCentrums verksamhet 

  
- Tillgänglighetsarbete i Lycksele kommun 
Johan Boström, tillgänglighetssamordnare, rapporterar från 
arbete med tillgängligheten i Lycksele kommun. 
 

                                            -     NNS årsmöte 
VT rapporterar från det Nationella nätverket för 
samordningsförbund, NNS årsmöte. 
 
- Arbetsmarknad & näringslivsdagarna 2012 
VT samt Christer Rönnlund rapporterar från sitt besök på 
Arbetsmarknad & näringslivsdagarna 2012. 
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                                            § 252 
Revision 2011 
 
Utifrån granskningen av årsredovisning samt förbundets 
uppfyllelse av 7 § i Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringstjänster (se bilaga), så uppdrar styrelsen till VT 
att till nästa styrelsemöte den 20 augusti framlägga ett förslag 
till yttrande. 
 
 

                                           § 253 
Ansökan om medel 
 
Ansökan från PULS AB i Lycksele har inkommit (se bilaga), 
ansökan avser verksamhetsförstärkning under en treårsperiod 
motsvarande 1,5 miljoner kronor/år. 
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde 
som avhålls den 20:e augusti 
 
§ 254 

                                      Revidering av budget 2012 
 
                                      Styrelsen beslutar att revidera budget 2012 enligt förslag  
                                      (Se bilaga).                       

 
§ 255 
 Information från medlemmarna 
 
 Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer. 

 
§ 256 
Övriga frågor 
 
Styrelsen uppdrog till VT att till nästa styrelsemöte ta fram ett 
förslag till hur förbundet kan vara delaktig i tillskapandet av en 
”Ungdomshälsa” i Lycksele. 
 

                                            § 257 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för ett väl genomfört sammanträde och 
passar även på att tillönska samtliga närvarande en trevlig 
sommar, därefter avslutas detsamma. 
 

 
 


