
Plats och tid Stadshuset Lycksele 2016-03-07 09.30 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen 
Hanna Grundström, Försäkringskassan 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
       Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen (ers) 
       Christer Rönnlund, Lycksele kommun (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 2016-03-07 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 403 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 404 
Val av justerare 
 
Anders Hahlin, utses till justerare. 
 
 
§ 405  
Godkännande av dagordning 
En punkt gällande strategidag lades till, därefter fastställdes 
dagordningen 
 
§ 406 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2016-01-14 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna 
 
§ 407 
Information från förbundschefen 
 
Fc informerar om: Att de ansökningar som lämnats in avseende 
den extra utlysningen av ofördelade medel gällande insatser för 
långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning 
presenterades för ordförande och vice innan de lämnades in. 
Detta för att det inte fanns tid att vänta till dagens styrelsemöte, 
där det formella beslutet fattas. 
 
Styrelsen noterar informationen 
 

                                           § 408 
Information från medlemmarna 
 

                     Förbundets medlemmar informerar om sina respektive    
 verksamheter.                                        
 

                                           Styrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 § 409 
 Ansökningar extramedel 
  
De ansökningar (se bilagor) gällande fördelning av ej fördelade 
medel presenterades för styrelsen, dessa har tidigare beretts av 
ordförande och vice ordförande.  
 
Styrelsen beslutar: 
 
Att: I enlighet med tidigare berednings förslag i första hand 
förorda projekt, ”Åtgärder i syfte att minska 
långtidssjukskrivningarna inom Lycksele Kommun.” och i andra 
hand,” Riktade insatser för rehabilitering och tidigare återgång till 
arbetsmarknaden inom Lycksele Kommun”. 

 
                                           § 410  
                                           Årsredovisning 2015 

 
Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen (se bilaga) 
för 2015 

 
  
                                           § 411 

Strategidag 
 

                     Styrelsen beslutar att kalla till en strategidag den 17 maj, där   
                     man skall diskutera och planera inför de kommande åren 

                                                     
                                                   § 412 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
 
.                                                   § 413 

Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande för visat 
intresse 

 
 

 

 


