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Plats och tid AME, 071203 kl 09.30-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande Lse Kommun 

Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting 
Lars Ågren, Försäkringskassan 
 

  
Övriga deltagande Kjell-Åke Nilsson ers Försäkringskassan  

Malin Ackermann 
Carlos Cifuentes Projekt Vägen 
Stellan Berglund Samordningsförbundet Skellefteå 
Stig-Lennart Karlsson  

 
Utses att justera Lars Ågren 
 
Justeringens plats  och tid  
 
Sekreterare .......................................................................    Paragrafer  39-50 

Malin Ackermann 
  
Ordförande ....................................................................... 

Lilly Bäcklund 
  
Justerande ......................................................... 

Lars Ågren 
................................................................ 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Samordningsförbundets protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum  
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ...................................................................... 

Malin Ackemann 
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§ 39 
Mötets öppnande 
  
Lilly Bäcklund öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna  
 
§ 40 
Val av justerare 
 
Lars Ågren utses att justera dagens protokoll  
 
§ 41 
Godkännande av dagordning 
Vi beslutade godkänna dagordningen 
 
 
Information 
 
§ 42 Presentation av Stig-Lennart Karlsson 
 
Stig-Lennart presenterade sig och sin bakgrund och 
styrelsen fick möjlighet att ställa frågor 
 
§ 43 Rapport från projekt Vägen samt skriftlig 
rapport från C2 och Växtkraft 
 
Carlos redogjorde för hur långt han kommit med 
projektet och styrelsen hade en del synpunkter  
- Få med mera kvinnor 
- Använda sig av trepartsamtal med berörda 

myndigheter för att optimera möjligheterna till en 
gemensam handlingsplan samt till implementering 
av projektet. Vem som har ansvaret när projektet 
slutar måste tydliggöras. 

 
Skriftlig rapport från projekt C2  
Styrelsen anser att det är för mycket som är oklart i 
redovisningen och vill att redovisningarna ska vara 
muntliga med chans att ställa frågor.  
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Rapporten från Växtkraft var allt för tunn och 
projektledare Roger Rundqvist ska kallas till ett 
kommande styrelsemöte för en tydligare rapport 
 
Rapportmallen som samordningsförbundet tagit fram  
och som används i övriga länet ska också användas i 
Lycksele. Nästa möte ska Astrid Karlsson från projekt 
samverkan i sjukskrivningsprocessen kallas för att 
rapportera från sitt projekt. 
 
 
§ 44 
 Nystart för LSG:n 
 
Stellan Berglund redogjorde från träffen med LSG:n  
Han har lagt upp arbetet utifrån följande punkter: 
• Uppdraget 
• Ledning & Styrning  
• Arbetssätt och arbetsformer 
Första träffen pratade gruppen om hur det såg på 
uppdraget och hur de upplevt arbetet hittills. 
Den 14 januari ska de träffas en heldag på 
Försäkringskassan i Lycksele och fortsätta med 
samverkansarbetet vilket nu verkar komma igång med 
ett mera kreativt arbetssätt.  
 
 
BESLUTSÄRENDEN 
 
§ 45 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar  
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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§ 46 
 
Rekrytering av ny samordnande tjänsteman 
Styrelsen beslutar att Lilly ska inhämta referenser från 
Stig-Lennarts tidigare anställningar och utifrån dem får 
hon tillsammans med Lars Ågren besluta om 
rekrytering. 
Stellan Berglund ska vara mentor för den nye  
samordnaren och få ersättning för det. 
 
§ 47 
 
Budget 2008 
De finns inte formella beslut från alla fyra huvudmän 
för inbetalning av medel till LYSA men ingenting 
tyder på att någon skulle utebli från inbetalning.  
Det finns väldigt mycket pengar för nya projekt och det 
är av stor vikt att stimulera till fler projektansökningar 
2008. 
 
§ 48  
Verksamhetsplan 2008-2010 
 
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen 
efter följande ändringar  
*Innehållsförteckning och sidnummer 
* Mer information om organisationen  
* komplettera med styrkortet som bilaga. 
 
§ 49  
Övriga rapporter SUS 
Vi resonerar kring att kombinera samordnartjänsten på 
50 % med en SUS-registrerare och kommer fram till att 
det inte är en bra lösning. Det är bättre att SUS 
registreras lokalt i varje projekt och att det finns i 
uppdragsavtalet att varje projekt har det ansvaret. 
I nuläget vet vi inte hur det blir med Fk:s ansvar när 
länsledningen försvinner men någon form av helpdesk 
bör finnas. 
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 Länets tre samordningsförbund kommet att arrangera 
en gemensam utbildningsinsats i länet i början av nästa 
år för projektledare och andra nyckelpersoner i 
hanteringen av SUS. 
 
§ 50 
Övriga frågor   
Länskonferensen kommer att vara i Lycksele vecka 
efter midsommar. Länsförbunden kommer att gå ut 
med en gemensam blänkare i mitten av februari och en 
mer preciserad inbjudan 3 veckor före konferensen. 
  
Sammanträdesplanen ska fastställas nästa styrelsemöte 
som är 15/2 2008 

 


