
 

Styrelseprotokoll 

Sammanträdestid 2020-09-18  08.30-11.00 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Mikael Broman vice ordf, Försäkringskassan 
Urban Lindström, Åsele kommun 

       Peter Åberg, Storuman kommun 
        
   
 
 
  
Övriga deltagande Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef  
       Nicke Grahn, Dorotea kommun, ersättare 
        Håkan Jansson, Region Västerbotten, ersättare 
       Mikael Österberg, Vilhelmina kommun, ersättare 
 
 
 
 
Utses att justera 

Lilly Bäcklund, Lycksele kommun, ersättare 
 
 
Mikael Broman 

  
 
 

 

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

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

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

Mikael Broman 
 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



                                          § 636 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Karin Malmfjord öppnar mötet och hälsar alla 
hjärtligt välkomna till årets sista sammanträde. 
 

                                          § 637 
Val av justerare 
 
Mikael Broman utses till justerare. 

 
                                          § 638 

Godkännande av dagordning 
 

                                           Dagordningen fastställs utan förändringar 
 
                                           
 
                                           § 639 

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

 
Helårsekvivalenter, styrelsen får en genomgång om hur man kan 
använda detta verktyg för analys och uppföljning. Styrelsen 
uppdrar till Fc att till styrelsemötet i februari 2021 ta fram 
fördjupad statistik gällande de offentliga försörjningssystemen för 
Södra Lappland 
 
 SIKT 2.0, Extern medverkan med Joel Hedlund, Region                                                   
Västerbotten. Joel informerar om detta projekt som förbundet 
medfinansierar, projektet är i sin uppbyggnadsfas och 
ytterligare information kommer vid styrelsemöten framöver. 
Bilagd finns Joel´s powerpoint. I anledning av denna punkt 
tydliggör styrelsen det rimliga i att förbundet ska representeras i 
projektets styrgrupp. 

Övriga aktuella händelser, Fc informerar om att 
tilldelningsbeslutet gällande Försäkringskassans finansiering 
meddelats, vilket innebär oförändrat anslag för 2021, alltså 
1 880 000:-. 
Angående arbetet med att ta fram en ny samverkansmodell 
gällande flerpartssamverkan (NAFS) informerar fc att det 
fortskrider och planen att kunna presentera ett förslag till 
styrelsen i februari 2021ser ut att hålla. 

                                          
 
 
 
 



                                           § 640 
                     Medlemmarna informerar 

                                            
                                           Ingen av de närvarande medlemmarna hade någon information   
.                                          att delge de övriga vid detta tillfälle varvid punkten lämnas utan  
                                           åtgärd. 
                                           
 
                                           § 641 

Verksamhetsplan och budget 2021 med plan 2022-2023 
 
                                           Fc presenterar förslag till verksamhetsplan och budget 2021 
                                           med plan 2022-2023 (se bilaga) efter smärre redaktionella 
                                           förändringar beslutar styrelsen att fastställa förslaget till  
                                           verksamhetsplan och budget 2021. 
 
                                            
                                           § 642 

                     Rekrytering av ny förbundschef 
 
                                           Ordförande presenterar förslag gällande rekryteringsprocess av  
                                           av ny förbundschef, styrelsen fastställer därefter förslaget (se   
                                           bilaga) och uppdrar till ordförande och vice ordförande att   
                                           rekrytera ny förbundschef utifrån de principer som beskrivs i 
                                           bilagan. 
 
                                            
  
                                           § 643 

                     Sammanträdesdagar 2021 
 
                                          Styrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2021 enligt nedan, 
                                           
                                          25 februari, 23 april, 18 juni, 23 september samt 26 november. 
                                            
 
                                           § 644 

                     Övriga frågor 
                             
                                           Inga övriga frågor fanns anmälda. 
                                            
                         
                                           § 645 
                                           Mötets avslutning 
                                           
                                           Ordförande avslutar mötet med att tillsammans med styrelsen 
                                           Stämma upp i skönsång för Mikael Abrahamsson som har sin 
                                           59:e födelsedag. 
                                           
                                           .                                           
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