
 

Styrelseprotokoll 

Plats och tid Södra Lappland 2021-06-18 10.00-11.30 
  
Beslutande Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten 

Mikael Broman, vice ordförande, Försäkringskassan 
Joachim Ejderhäll, Arbetsförmedlingen 
Mikael Österberg, Vilhelmina kommun 
Nicke Grahn, Dorotea kommun  

         
 
Övriga deltagande Urban Lindström, ersättare Åsele kommun 

Mikael Abrahamsson, ersättare Malå kommun  
       Håkan Jansson, ersättare Region Västerbotten 
       Peter Åberg, ersättare Storuman kommun 
                                            Stig-Lennart Karlsson, Avgående Förbundschef 
       Marlene Fällgren, Tillträdande Förbundschef 
 
  
 
 
Utses att justera 

 
 
Mikael Broman 

 
 

 

 
Sekreterare ........................................................... 9 Paragrafer   

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

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

Mikael Broman 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Sammanträdesdatum 2021-06-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 



                                          § 664 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Karin Malmfjord hälsar alla välkomna och öppnar 
därmed mötet. 
 

                                          
                                          § 665 

Val av justerare 
 
Mikael Broman förbundets vice ordförande utses till justerare. 

 
 
                                           § 666 

Godkännande av dagordning 
 

                                           Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 

                                           § 667 
                     Förbundschefernas informationer 

 
                                           Stig-Lennart och Marlene informerar om aktuella händelser i 
                                           förbundet. Man informerar om att introduktionen av den nya 
                                           förbundschefen går mycket bra och följer plan. I övrigt ges 
                                           information om, SIKT 2.0, projektet ”Flerpartssamverkan i 
                                           södra Lappland” samt ”Extra insats” där de beslutande  
                                           medlen om 260 000:- per kommun nu är utbetalade. Styrelsen 
                                           tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
                                           § 668 
                                           Ekonomi, budgetuppföljning 
                                           Stig-Lennart presenterar budgetuppföljning per 2021-05-31 
                                           (se bilaga). Noteras bör att efter bokslut 2020 har det egna  
                                           kapitalet ökat med 1,5 miljoner kronor i förhållande till budget. 
                                           Styrelsen konstaterar att inför arbetet med verksamhetsplanering 
                                           och budget 2022 bör detta beaktas så att det egna kapitalet kan  
                                           användas till insatser för våra målgrupper, samt att i och med  
                                           det komma ned till den rekommenderade nivån gällande det  
                                           egna kapitalet.  
                                            
                                           § 669 
                                           Yttrande gällande 2020-års revision 
                                           Stig-Lennart presenterar förslag till yttrande avseende 2020-års 
                                           revision, (se bilaga). Styrelsen ställer sig enhälligt bakom det  
                                           presenterade förslaget. Försäkringskassans representant Mikael 
                                           Broman framhåller särskilt det viktiga i att förbundet fortsätter  
                                           arbeta med att komma ned till den rekommenderade nivån 
                                           gällande det egna kapitalet. 
                                            
                                            



 
                                           § 670 
                                           Medlemmarnas information 
                                           Medlemmarna informerar om aktuella händelser 
                                           i sina respektive organisationer kopplade till  
                                           samordningsförbundet. Styrelsen tar del av detta 
                                           och lägger därmed informationerna till handlingarna. 
 
 
 
                                          § 671 
                                          Övriga frågor 
                                          Inga övriga frågor fanns anmälda. 
                                            

 

                                                      

                                                   § 672 
                                          Mötets avslutning 
                                          I samband med denna punkt tog ordförande tillfället 
                                          i akt att avtacka förbundschef Stig-Lennart Karlsson 
                                          som nu lämnar sin tjänst för att gå i förtida pension. 
                                          Efter överlämnandet av en gåva och blommor, avslutades 
                                          mötet. 
  
  


