
Plats och tid Kommunhuset Malå 2017-06-27  09.00-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
        
  
Utses att justera Anders Hahlin 
 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 10  Paragrafer   

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

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

Anders Hahlin 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2017-06-27 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

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

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 467 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 468 
Val av justerare 
 
Anders Hahlin, utses till justerare. 
 
 
§ 469 
Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen fastställer dagordningen 
 
§ 470 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2017-04-26 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna. (se bilaga) 
 
§ 471 
Rapport från Fc 
 
Fc rapporterar om  det sen tidigare beviljade projektet ”Strategi 
fler åter i arbete inom Lycksele och Malå kommun”, en 
utvecklingsledare är anställd, Sofia Asplund som tillträder den 
4/9 med placering i Malå. 
Vidare informerar Fc om att Åsele kommun meddelat att man 
avser att ansöka om att bli medlem i Lycksele-Malå 
samordningsförbund, styrelsens ordförande får på styrelsens 
uppdrag att skicka en skrivelse till Åsele kommun där styrelsen 
meddelar att man ser positivt på en ansökan om medlemskap. 
 
Fc redogör även för rapporten ”Förbund som växer” (se bilaga) 

                                           
                                          § 472 

Rapport från medlemmarna 
 

                     Medlemmarna rapporterar kort från sina respektive   
                                           verksamheter. Särskilt att notera under denna punkt är dels att  

ordförande påminner om nätverksträffen för 
samordningsförbunden i de fyra nordligaste länen som går av 
stapeln 9-10 november i Luleå samt påminner om årets 
resterande sammanträden 20/9 och 23/11 
 
 
 



 § 473 
 Ekonomi 
  
Styrelsen beslutar att revidera budget 2017 enligt framlagt 
förslag, (se bilaga) med följande kommentarer, ”Strategi för fler 
i arbete” kommer att starta senare än planerat, detta innebär att 
projekttiden förlängs i motsvarande grad. Gällande ”Utökad 
rehabfunktion RC” så har man inte ännu lyckats rekrytera någon 
arbetsterapeut så de beviljade medlen för 2017 kommer inte att 
nyttjas till fullo. 

  
  
 § 474 

 Ansökan ”Ungdomshälsa” 
 
Ansökan initierad av Västerbottens Läns Landsting och    
Lycksele kommun behandlas.(se bilagor) 

  
 Styrelsen beslutar:  
 

                                            Att: Bevilja ansökan om medel med som högst 300 000        
kronor per år för åren 2017-2018,. 
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader 

                                           Att: Beslutet gäller under förutsättning att förbundet erhåller              
 erforderliga medel från sina medlemmar 

 
    
                                            § 475 

 Övriga frågor 
                                                    
                                            Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
 § 476 
 Mötets avslutande 
  
 Ordförande avslutar mötet 

 
  

  .                                                
 

 

 


