
Plats och tid Lycksele stadshus 2012-11-30     09.30-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

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

Närvarande icke tjänstgörande   Christer Rönnlund, Lycksele kommun 
 
 
 
 
Övriga deltagande 

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
Hulda Sandelin, Tillgänglighetssamordning (§ 271) 

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

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

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

Anders Hahlin  
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2012-11-30 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
 
 
 
 



                                           § 267 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

                                           
                                           § 268 

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

                                           § 269                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 

                                           § 270 
                                           Föregående protokoll 
  

Protokoll daterat 2012-09-05 gicks igenom och lades därefter 
med godkännande till handlingarna.                                         
  
 
§ 271 

                                           Information från VT 
                                           

- Vt informerar från de fyra nordligaste länens nätverksträff 
för samordningsförbund i Skellefteå 8-9/11, han meddelar 
också att nästa år kommer träffen att hållas i Sollefteå. 

- VT informerar vidare att han tillsammans med ordförande 
deltog i det av SKL anordnande seminariet ”En väl 
fungerande och inkluderande arbetsmarknad” som gick av 
stapeln 3/10 i Stockholm. 

- Under våren planeras ett ägarsamråd, detta planeras att 
avhållas i april, slutgiltigt datum meddelas i början av 2013. 

- Under denna punkt informerade även Hulda Sandelin om 
det av förbundet finansierade projektet ”Lycksele 
tillgängligt för alla”. I samband med detta gav styrelsen VT 
i uppdrag att tillsammans med Sandelin titta på hur man kan 
fortsätta med detta arbete, och även hur det skall 
finansieras, detta gäller även ”Tillgänglighetsguiden” 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            
                                            § 272 

Information från medlemmarna 
 
Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer 
 

                                            § 273 
Verksamhetsplan och budget 2013 
 
Med smärre redaktionella justeringar fastsälles verksamhetsplan 
och budget för 2013. (se bilaga). Påpekas bör att då 
medelstilldelning för 2013 från FK ännu inte meddelats så kan 
budgeten komma att behöva revideras. 
 
 
§ 274 
 Sammanträdesplan 2013 
 
Styrelsen beslutade att det första styrelsemötet under 2013 skall 
äga rum den 20:e februari nästa år, vid det tillfället kommer 
tidpunkten för övriga sammanträden att fastställas. 
 
§ 275 
Kurser och konferenser 
 
En inbjudan till ”Temadag om uppföljning & utvärdering” 
anordnad av Nationella rådet hade inkommit, styrelsen väljer att 
avstå från deltagande. 
 

 
§ 276 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns anmälda. 

 
 

§ 277 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för ett väl genomfört sammanträde, och med 
en önskan om en trevlig jul och ett gott slut så avslutar hon 
mötet. 

 


