
Plats och tid Stadshuset Lycksele 2016-06-28 09.30 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 
Kajsa Lundström, Försäkringskassan 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
Martin Noréhn, Malå kommun 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
       Stefan Dafors, Västerbottens läns landsting(ers) 
       Christer Rönnlund, Lycksele kommun (ers) 
 
 
Utses att justera 

 

 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 11 Paragrafer   

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

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

Ulrika Westergren 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2016-06-28 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

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

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 414 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 415 
Val av justerare 
 
Ulrika Westergren, utses till justerare. 
 
 
§ 416  
Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 
§ 417 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2016-03-07 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna. 
 
§ 418 
Information från förbundschefen 
 
Fc informerar om: 
 - Norrlandsnätverket vars årliga konferens går av stapeln den 
10-11 november i Timrå. 
- Nytt försök att få till stånd ett ägarsamråd görs. 
- Årsredovisningen och revisonens synpunkter. 
- Arbetet med att knyta ihop de olika insatserna för ungdomar  
till en ”Ungdomshälsa” 
 
Styrelsen noterar informationen 
 

                                           § 419 
Information från medlemmarna 
 

                     Förbundets medlemmar informerar om sina respektive    
 verksamheter.                                        
 

                                           Styrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 § 420 
 Revidering budget 2016 
  
Styrelsen beslutar att revidera budget 2016 med utgångspunkt av   
bokslut 2015. (se bilaga) 

 
                                           § 421  
                                           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, men att man ställer sig positiva till insatsens 
innehåll och syfte, och vill att sökanden återkommer med ett 
omformulerat förslag där även Västerbottens läns landsting, via 
Stenbergska hälsocentral är involverade. Styrelsen ser även att 
insatsen i ett sådant fall sträcker sig över en längre tid. 

 
  
                                           § 422 

Ansökan ResursCentrum 
 

                   Resurscentrum Lycksele kommun, genom Lennart Melin   
ansöker om medel för en utbildningsinsats för att stärka 
myndighetssamverkan (se bilaga) 
 
Styrelsen beslutar:  
att bevilja ansökan med som högst 140 000 kr , och att dessa 
betalas ut i efterskott under förutsättningar att erforderliga 
medel erhållits av förbundets medlemmar.   

        
                                                   § 423 

Strategidag 
 
Nytt datum sedan den i maj uppskjutna ”Strategidagen” 
beslutades till den 28 september 2016. 

 
 
.                                                   § 424 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
 



  .                                                   
§ 424 
Mötets avslutande 
 

                                                   Ordförande avslutar mötet och önskar de närvarande  
                          en trevlig sommar. 

 


