
	
	
Samordningsförbundet	Lycksele-Malå					Protokoll	
	 	
	

LYCKSELE – MALÅ

1	

Plats och tid Stadshuset Lycksele 2016-10-21 13.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen 
Mikael Broman, Försäkringskassan 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
Martin Noréhn, Malå kommun 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
       Ulriks Westergren, Arbetsförmedlingen (ers) 
        
 
 
Utses att justera  
 
  
 
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 2016-10-21 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                          § 425 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 426 
Val av justerare 
 
Anders Hahlin, utses till justerare. 
 
 
§ 427  
Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 
§ 428 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2016-06-28 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna. 
 
§ 429 
Information från förbundschefen 
 
Fc informerar om: 

                                         -Förbundschefskonferensen i Stockholm 4-5 oktober 
 
Styrelsen noterar informationen 
 

                                           § 430 
Information från medlemmarna 
 

                     Förbundets medlemmar informerar om sina respektive    
 verksamheter.                                        
 

                                           Styrelsen noterar informationen. 
 
 
 § 431 
 Ekonomi 
  
Fc redovisar det ekonomiska läget (se bilaga) styrelsen noterar 
informationen och uppdrar samtidigt att till nästa ekonomiska 
redovisning skall helårsprognos finnas med. 
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                                           § 432  
                                           Ansökan Medicinkonsulten 

 
Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele AB genom Elisabeth 
Björnsdotter Rahm ansöker om medel för ” Riktade insatser för 
rehabilitering och tidigare återgång till arbetsmarknaden inom 
Lycksele kommun” (se bilaga) 
 
Styrelsen beslutar: 
att avslå ansökan, med motiveringen att ansökan i nuläget inte 
innehåller någon av de minst två samverkansparter som krävs 
för att medel skall kunna erhållas samt att man vill först vill 
fastställa budget och verksamhetsplanering för 2017 innan 
beslut om nya insatser fattas. 

  
                                           § 433 

Ändring av sammanträdesdatum 
 

                    Styrelsen beslutar att flytta sammanträdet som var planerat att  
                  avhållas den 25/11 till den 21/11 

																																																				
	
																																																			§ 434 
                                          Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
                                          § 435 
                                         Mötets avslutande 

 
																																																		Ordförande avslutar mötet.  
	

	 	 .																																															 
	


