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Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00 -14.00 
  
Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande §§ 25 

Kjell Emilsson, Lycksele kommun §§ 19 - 23 
Lilly Bäcklund Lycksele kommun § 18  
Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen 
Monica Swärd, Landstinget Västerbotten  
 

  
Övriga deltagande  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

 
Monica Swärd 

 
Justeringens plats  och tid Socialförvaltningen  22 december kl 13.00  
 
Sekreterare .......................................................................    Paragrafer 25- 

Jan-Anders Strandberg 
  
Ordförande ....................................................................... 

Lars Ohlsson,. 
  
Justerande ......................................................... 

Monica Swärd 
…………………………… 
 

______________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Samordningsförbundet, Lycksele protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2006-10-28 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den  
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Johan Skyttes väg 6 Lycksele 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Jan-Anders Strandberg 
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§ 25 
 
Lägesrapport från verksamheten 
Kjell Olsson och Berit Johanson gav en lägesrapport från arbetet sedan förra 
styrelsesammanträdet. 
Tyngdpunkten i arbetet har varit framtagning av verksamhetsplan samt att 
utifrån intresseanmälan hos parterna i samordningsförbundet rekrytera 
coacher och samordnare. 
 
Astrid Karlsson är utsedd som representant från Försäkringskassan i LSG. 
 
Till förbundet har två ansökningar till projekt inkommit 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
 
Att vid nästa styrelsemöte utifrån LSG: beredning ta eventuella beslut om 
anslag till inkomna projektansökningar 
 
 
___________    
 
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2006
 
Se bifogat verksamhetsplan och budget Bilaga 1. 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar  
 
Att anta verksamhetsplan 2006 med undantag av arbetsordningen som 
återremitteras med ett förtydligande av arbetsordningen för samordnare och 
coacher. 
 
Att utöka 0,20 tjänst verkställande tjänsteman till 0,50 tjänst. 
__________    
 
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 
 
 
Basarvoden för vice ordförande och ordförande i Samordningsförbundet, 
Lycksele
Ett förslag är att basarvoden för vice ordförande och ordförande följer 
gällande arvodesreglemente för Lycksele kommuns Miljö- och 
samhällsnämnd. 
Vilket innebär för ordförande 0,67% av prisbasbeloppet och för vice 
ordförande 0,34% av prisbasbeloppet. 
 
Lars Ohlsson, ordförande, deltog ej i beslutet 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
 
 Att bevilja ordförande arvode med 0,67% av prisbeloppet och vice 
ordförande 0,34% av prisbasbeloppet. 
_____________   
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 
 
Rekryteringar av samordnare och coacher 
 
LSG lägger följande förslag till styrelsen 
 
Tomas Molander samordnare FAS-gruppen, 0,75, och som coacher Helene 
Ådin, 1,0, Eva Östergren, 1,0 och Niklas Dahl, 1,0  
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar 
 
Att utse Tomas Molander, samordnare FAS-gruppen 0,75 tjänst och Helene 
Ådin, Eva Östergren och Niklas Dahl med 1,0 tjänst vardera som coacher 
 
Att uppdra till Lars Ohlsson och Monica Swärd att till nästa sammanträde ta 
fram underlag till avtal för köp av tjänst/underlag för anställning från 
respektive part i Samordningsförbundet Lycksele. I avtalet skall det bl a 
framgå vilken period avtalet gäller samt vilka omkostnader som ingår i 
köpet. 
 
___________   
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 
 
Kurser och konferenser 
 
”Varför kommer så få tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning?” 
Piteå havsbad 27 januari. 
 
”Inte som vanligt” konferens i Finspång 30 maj – 1 juni 2006. Det är 
fortfarande möjligt att påverka innehållet. 
 
Samordningsförbundet Lycksele beslutar  
 
Att erbjuda intresserade i styrelsen att anmäla sig till konferensen i Piteå.  
Anmälan sker via Berit Johanson senast den 10 januari 2006. 
 
Att erbjuda ledamöterna i styrelsen att anmäla sig till konferensen ”Inte som 
vanligt” i Finnspång den 30 maj – 1 juni 2006.  
 
Respektive huvudman i samordningsförbundet står för kostnaderna för 
representanter från LSG som åker till konferensen i Finnspång 
 
Berit Johanson lämnar följande förslag till frågeställningar till konferensen i 
Finspång: 
 
Vilka resultat har ”Vinna Vinna” projektet gett, är det något som 
samordningsförbunden kan ha nytta av? 
Hur har övriga samordningsförbund löst frågan kring vilka kostnader 
huvudmännen betalar? 
___________   
 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
 
Övriga frågor 
 
Revisorer inrapporterade från Lycksele kommun är Maj-Lis Lindgren och 
Leif Broberg. 
 
Gunilla Moritz, Landstinget Västerbotten informerade om projektet 
Ungdomshälsan. 
 
Kjell Olsson informerade om projektet Motivation – Inspiration – Arbete, 
MIA. 
 
 
_____________ 

 

________________________________________________________________________ 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


