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Beslutande Lilly Bäcklund, ordf  Lycksele kommun 

Mikael Abrahamsson, vice ordf  Malå kommun, via tel 
Mikael Broman, Försäkringskassan, via tel 
Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 

       Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
 
Övriga deltagande 

 
Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  

       Christer Rönnlund, Lycksele kommun, ersättare 
  
Utses att justera Marita Fransson 
 
 

 

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

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

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

Marita Fransson 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-26 
Anslag uppsatt den 

 
Anslag tas ner den 

 

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

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 532 

Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet 
 
§ 533 
Val av justerare 
 
Marita Fransson, utses till justerare. 
 
§ 534 
Godkännande av dagordning 
 
 Styrelsen fastställer dagordningen. 
 
§ 535 
Föregående protokoll 
 
Protokollet från den 24/9  2018 gås igenom och läggs därefter 
till handlingarna. 
 
§ 536 
Info från förbundschefen 
 
Förbundschefen ger en kort information om det aktuella läget i 
förbundet. Styrelsen mottar informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
§ 537 
Verksamhetsplan och budget 2019 med plan 2020-2021  
 

                                           Styrelsen fastställer förslag till Verksamhetsplan och budget för       
 2019 med plan för 2020-2021 (se bilaga). Försäkringskassans 
ledamot Mikael Broman anmäler avvikande uppfattning i denna 
fråga då han anser att verksamhetsplanen borde beretts på så sätt 
att beredningsgrupp och de fyra nya kommunerna getts 
möjlighet att komma med synpunkter och inspel i planen. 
 
§ 538 
MIPS, fortsatt finansiering 

                                                    
Fortsatt finansiering MIPS. 
Styrelsen beslutar: 

 
                     Att: Det sedan tidigare finansierade projektet MIPS beviljas  

medel med som högst 812 tkr för 2019. Styrelsen 
tog del av inlämnad rapport från projektet(se bilaga) detta i 
enlighet med tidigare beslut ( § 384; 20151127 ). 
 



                                           § 539 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Styrelsen fastställer inga sammanträdesdagar för 2019, utan 
lämnar detta till den nya styrelsen..  

                                            
                                           § 540 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns anmälda 
 
§ 541 
Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutar mötet.. 
 
  


