
Plats och tid Stadshuset Lycksele 2017-09-20  09.00-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 
Mikael Broman, Försäkringskassan 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun 

  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
        
  
Utses att justera Ulrika Westergren 
 
 

 

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

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

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

Ulrika Westergren 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2017-09-20 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

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

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 477 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
 
§ 478 
Val av justerare 
 
Ulrika Westergren, utses till justerare. 
 
 
§ 479 
Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar, nästa 
möte samt uppstart av NAFS, samverkansplattform närsjukvård 
behandlas under punkten övriga frågor. 
 
§ 480 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2017-06-27 gicks igenom och 
lades därefter till handlingarna.  
 
§ 481 
Rapport från Fc 
 
Fc rapporterar om  projektet ”Strategi fler åter i arbete inom 
Lycksele och Malå kommun”, arbetet är sedan ett par veckor 
igång och inleds med en kartläggning av arbetsmiljö och sjuktal 
i kommunerna. 
Vidare informerar Fc om att Åsele kommun i dagarna kommer 
att fatt det formella beslutet om att begära inträde i SF Lycksele-
Malå. Fc meddelar att han återigen besökt Region8 för att tala 
om finansiell samordning, denna gång med Mikael Broman Fk 
och Anders Hahlin Af. Slutligen så kommer Fc att åka på 
förbundschefsträff 17-18 oktober i Stockholm. 
 

                                           
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



                                           § 482 
Lycksele Lärcentrum, Johan Danielsson 
 

                     Johan presenterar hur man vid lärcentrum arbetar med     
                                           nyanlända gällande språk, samhällskunskap mm, för att ge  

bättre möjligheter till integration. Detta har hittills skett med 
externa projektmedel, eftersom detta kommer att upphöra så 
finns en undran från Lärcentrum om eventuellt stöd från 
förbundet. Styrelsen uppdrar till Lärcentrum att inkomma med 
en formell ansökan om medel, så kommer den att beredas i 
vanlig ordning. 
 
 
 § 483 
 Rapport från medlemmarna 
  
De närvarande medlemmarna gav rapporter från respektive 
organisation. 

  
  
 § 484 
 Ekonomi 
 
 Fc ger en ekonomisk rapport (se bilaga) styrelsen 

    
                                            
                                            § 486 

 Övriga frågor 
                                                    
                                            NAFS: Mikael Broman föreslår att förbundet tar initiativet till  

 att på samma sätt som i Umeå och Skellefteå ta ett samlat    
 grepp och bilda en styrgrupp för arbetet med NAFS, alltså   
 en samverkansplattform för , närsjukvård, kommun, Af och Fk. 
 
 Styrelsen ställer sig bakom förslaget och uppdrar till Fc att 
 inleda detta arbete och löpande hålla styrelsen informerad. 
 
Nästa möte: Styrelsen beslutar att flytta mötet som skulle 
ägt rum den 23/11 kl 09.30 i Malå till den 29/11 samma  
tid och plats. 
 
 
 § 487 
 Mötets avslutande 
  
 Ordförande avslutar mötet 

 
  

  .                                                


