
 

Samordningsförbundet Södra Lappland 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Lycksele, Stadshuset 2019-09-26  09.30-12.00 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Roland Sjögren vice ordf, Lycksele kommun 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun 
Anders Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Kristina Fredriksson, Storumans kommun  

   
Övriga deltagande Mikael Österberg, ersättare Vilhelmina kommun 

Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
       Sofia Asplund, ”Fler åter i arbete” § 10 
  
Utses att justera Roland Sjögren  
 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 14 Paragrafer   

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

Karin Malmfjord 
  
Justerande ........................................................... 

Roland Sjögren 
 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-26 
  
Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 566 

Mötets öppnande 
 
Region Västerbottens representant i styrelsen Karin Malmfjord 
öppnar mötet. 
 
§ 567 
Val av justerare 
 
Roland Sjögren, utses till justerare. 
 
§ 568 
Godkännande av dagordning 
 
Styrelsen fastställer dagordningen.  
 
§ 569 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna 
 
§ 570 

                                           Inträdesansökan Dorotea kommun                                           
 
                                           Ansökan om inträde i förbundet har inkommit från  
                                           Dorotea kommun (se bilaga) 
                                                                         

 Styrelsen beslutar att, bifalla Dorotea kommuns begäran om att 
ingå som fullvärdig medlem i samordningsförbundet södra 
Lappland. 
Planerat inträdesdatum  2020-01-01. I anledning av detta 
beslutas även att förbundsordningen behöver revideras(se 
bilaga) och därmed skickas till medlemmarna för fastställande. 

  
                                           § 571 

Delårsrapport 2019 
 
Styrelsen beslutar att, fastställa delårsrapport per den 30 augusti 
2019. (se bilaga) 
 
 

                                           § 572 
Förbundschefens informerar 

 
                                            Förbundschefen informerar om aktuella händelser i förbundet              

 
                                            Styrelsen tar del av informationen. 
 
 



 
 
                                           § 573 

Medlemmarna informerar 
 

                                          Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer 
  
                                          Styrelsen tar del av informationen. 
 

 
 
§ 574 
Hemsidan 
 
Förbundschefen informerar att under oktober månad kommer 
arbetet med att uppdatera hemsidan att starta. Arbetet kommer 
att ske i samarbete med ”Urkraft” i Skellefteå och dess IT-
konsult Olof Palm. Resultat av detta presenteras i samband med 
planeringsdagen den 22 november. 
 
Styrelsen tar del av informationen. 

 
                                            
                                            § 575 

 Information från projektet, ”Fler åter i arbete” 
  
Projektledare Sofia Asplund informerar om projektet. 
 
Styrelsen tar del av informationen, och återkommer i samband   
med styrelsemötet 22/11 med beslut om eventuell fortsättning av 
projektet. 
                                          

                                              
                                            § 576 

  Planeringsdag 
 

                                            Styrelsen beslutar att vid styrelsemötet 22/11inbjuda                                   
                                            beredningsgruppen, LSG och tillsammans planera förbundets 
                                            arbete och insatser inför 2020 och framåt. 
                                             
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            § 577 
                                            Kurser och konferenser 
 
 
                                           Styrelsen beslutar att erbjuda samtliga styrelseledamöter och     
                                           ersättare att delta vid Nationella rådets introduktionsutbildning 
                                           för nya ledamöter/ersättare, 15/10 eller 12/ 11 i Stockholm.        
                                           Förbundschefen skickar inbjudan. 
                                                   
                                           Styrelsen beslutar även att ordförande och vice ordförande       
                                           samt statens representanter ges möjlighet att delta vid  
                                           Norrlandsnätverkets träff i Umeå 7-8 november 
                                          
 
                                          § 578 
                                          Övriga frågor 
 
                                           Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
                                            
                                           § 579 
                                            Mötets avslutning 
 
                                            Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 


