
 

Samordningsförbundet Södra Lappland 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Lycksele, Stadshuset 2019-11-22  09.30-12.00 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Joachim Ejderhäll, Arbetsförmedlingen 
Kristina Fredriksson, Storumans kommun 
Mikael Broman, Försäkringskassan 

   
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.  
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______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2019-11-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



 
                                          § 580 

Mötets öppnande 
 
Ordförande Karin Malmfjord öppnar mötet. 
 
§ 581 
Val av justerare 
 
Kristina Fredriksson, utses till justerare. 
 
§ 582 
Godkännande av dagordning 
 
Med tillägget om ny punkt, § 586, ”Lokal analys” 
fastställs dagordningen. 
 
§ 583 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 584 

                     Förbundschefen informerar 
 
                                           Förbundschefen informerar om aktuella händelser i förbundet,             
                                           styrelsen tar del av informationen. 

 
§ 585 

                                           Medlemmarna informerar 
 
Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer, 
styrelsen tar del av informationen. 
 

                                           § 586 
Lokal Analys 
 

                                           Styrelsen beslutar att man till nästa sammanträde skall bjuda in 
Mikael Holmlund förbundschef i samordningsförbundet Umeå- 

                                           regionen för att informera om förbundets arbete med statistik,  
                                           försörjningsmått och helårsekvivalenter samt om deras  
                                           deltagande i ett forskningsprojekt i detta ämne.  
 
                                            
 
 
 
 
 
                                            



                                           § 587 
VP och budget 2020 med plan 2021-2022 

 
                                           Styrelsen beslutar att, då endast en av             
                                           medlemskommunerna är närvarande hänskjuta  
                                           ärendet till nästa sammanträde, samt uppdra till 
                                           förbundschefen att meddela revisionen om detta då 
                                           det innebär att den stipulerade tiden för budgetens  
                                           fastställande (senast 30 nov) kommer att överskridas. 
 
                                           § 588 

Ansökningar om medel 
                                            
                                           Styrelsen beslutar att, då endast en av             
                                           medlemskommunerna är närvarande hänskjuta  
                                           de inkomna ansökningarna till nästa sammanträde. 
                                            
                                           § 589 

Fortsatt finansiering MIPS 
 
                                           Styrelsen beslutar att, då endast en av             
                                           medlemskommunerna är närvarande hänskjuta  
                                           ärendet till nästa sammanträde. 
 
                                           § 590 

Projektet för avslut, ”Fler åter i arbete” 
 

                                           Styrelsen beslutar att, projektet ”Fler åter i arbete” 
                                           i enlighet med vad som planerats avslutas den  
                                           31/12 2019. 
 
                                           § 591 Sammanträdesdagar 2020 
 
                                            Styrelsen beslutar följande sammanträdesdagar för 2020, 
                                            28 feb, 24 april, 12 juni, 18 sep samt 20 nov 
 
                                            § 592 Övriga frågor 
                                           
                                             Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
                                            § 593 Mötets avslutning 
                                            
                                            Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.                                                        
 


