
 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Lycksele, Stadshuset 2020-01-16  13.30-16.00 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Anders Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Kajsa Lundström, Försäkringskassan 
Urban Lindström, Åsele kommun 

       Kristina Fredriksson, Storumans kommun 
  
Övriga deltagande Mikael Österberg, Vilhelmina kommun 

Nicke Grahn, Dorotea kommun 
Inger Stenlund, Sorsele kommun 
Håkan Jansson, Region Västerbotten 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun 
Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef  

        
  
Utses att justera Kajsa Lundström 
 
 

 

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

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

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

Kajsa Lundström 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

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 



 
                                          § 594 

Mötets öppnande 
 
Ordförande Karin Malmfjord öppnar mötet. 
 
§ 595 
Val av justerare 
 
Kajsa Lundström, utses till justerare. 
 
§ 596 
Godkännande av dagordning 
 
Med tillägg om tre (3) nya punkter, Adjungering, Val av vice 
ordförande samt Nästa möte, fastställs dagordningen. 
 
§ 597 
Adjungering 
 
Styrelsen beslutar att, till dagens möte adjungera Mikael 
Abrahamsson, Malå kommun 
 
§ 598 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 
 

                                           § 599 
 Val av vice ordförande 
 
Styrelsen beslutar att, till vice ordförande i förbundet utse    
Mikael Broman Försäkringskassan detta till och med  
2022-12-31. 
 
§ 600 

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

 
§ 601 

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

                                           
 
 



                                          § 602 
VP och budget 2020 med plan 2021-2022 
 

                    Styrelsen beslutar att, fastställa förslag till verksamhetsplan      
                    och budget 2020 med plan 2021-2022 (se bilaga) 

                                           
                                            
                                          § 603 

Fortsatt finansiering MIPS 
 

                    Styrelsen beslutar att, det sedan tidigare finansierade projektet   
                                          MIPS beviljas medel med som högst 790 tkr för 2020. Styrelsen 
                                          tog del av inlämnad rapport från projektet (se bilaga) detta i 
                                          enlighet med tidigare beslut ( § 384; 20151127 ). 
                                          Beslutet gäller under förutsättning att förbundet från sina  
                                          medlemmar erhåller erforderliga medel. 
                                           
 
                                          § 604 

Ansökningar  
                                            
                                           Tre ansökningar om medel har inkommit (se bilagor)             

                     Ansökningarna har beretts av beredningsgruppen,  
                     tjänsteutlåtande bifogas (se bilaga) 

 
Styrelsen beslutar gällande ansökan från Vilhelmina kommun,  
Projekt IRIS, individuell rehabilitering i samverkan. Budget 
4 392 000:- 

                                           Att avslå ansökan.   
 

Styrelsen beslutar gällande ansökan från Lycksele kommun,  
Röda villan. Budget 1 087 000:- 
Att avslå ansökan. 
 
Styrelsen beslutar gällande ansökan från Lycksele kommun,  
Förlängning av beviljade medel. Budget 546 000:- 
Att bevilja ansökan. 

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



                                          § 605 
Nästa möte 

 
                                           Då det vid sammanträdet när mötesdatum för 2020 fastställdes             
                                           var få medlemskommuner närvarande, lyftes frågan om  
                                           tidpunkt för nästa möte, frågan diskuterades med resultat att   
                                           de fastställda sammanträdesdagarna gällande 2020 kvarstår. 
                                           
                                            
                                           § 606 Övriga frågor 
                                           
                                            Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
                                            
                                            § 607 Mötets avslutning 
                                            
                                            Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.                                                        
 


