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Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Bert Larneback, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
Gunilla Pettersson, Försäkringskassan 
Roland Sjögren, Västerbottens läns landsting  
 

Närvarande icke tjänstgörande    
 
 
 
Övriga deltagande 

 
Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
 

 
 
 
 
 
Utses att justera                               
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  11 Paragrafer   

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

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

Bert Larneback 
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2011-05-20 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
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                                           § 200 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

                                           
                                           § 201 

Val av justerare 
 
Bert Larneback utsågs att justera dagens protokoll. 
 

                                           § 202                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Föregående protokoll gicks igenom och lades med godkännande 
till handlingarna 
 

                                           § 203 
                                           Projekten 
  
                                          Lennart Melin, enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten Lycksele                   

kommun, tillika projektägare för Ung Resurs, CREA samt ISA    
redogjorde för sina tankar för hur arbetet med de grupper som 
omfattas av de olika projekten skall fortgå när projekttiden tar   
slut i samband med kommande årsskifte. 
 
Styrelsen gav efter detta VT i uppdrag att, från 
Arbetsmarknadsenheten Lennart Melin begära in ett förslag till 
fortsatt satsning på dessa grupper vad detta skulle innebära i 
personella resurser/kompetenser och kostnader för detta. Om av 
tidsskäl så krävs gav styrelsen ordförande möjligheten att, efter 
konsultation med styrelsen, på delegation fatta beslut om 
eventuellt beviljande av medel.  
  
 
§ 204 

                                           Revision 2010 
                                           
                                           Styrelsen går igenom missivet (se bilaga) från revisionen 
                                           gällande årsredovisningen 2010 samt uppfyllelse av 7 § i   

 lagen om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster. 
  
Styrelsen tar till sig de rekommendationer som framgår av                 

                                           missivet.VT kommer tillsammans med Ordförande att      
                                           sammanfatta ett yttrande till revisionen. Återrapport sker                                                                                            

 vid styrelsemötet i september. 
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                                           § 205 

Information från Verkställande tjänsteman 
 
VT informerar kort om den träff för samordningsförbunden 
i Norrland som kommer att avhållas i Örnsköldsvik de 16 juni. 
Syftet med träffen är bland annat att undersöka intresset av att 
inrätta ett nätverk för de norrländska förbunden. Då ingen av 
styrelsens ledamöter hade möjlighet att delta, så kommer VT att 
representera förbundet. 
 
 

                                            § 206 
Information från medlemmarna 
 
Styrelseledamöterna informerade från sina respektive 
verksamheter. 
  
 § 207  

                                       Rapporter 
  - Ekonomi 
 
VT presenterar utifrån bokslutet för 2010 ett förslag till 
revidering av budget 2011 (se bilaga) 
 
Styrelsen beslutar att: Anta det reviderade budgetförslaget. 

 
 
§ 208 
 Övriga frågor 
  
Inga övriga frågor fanns anmälda 
 
 
§ 209 
Mötets avslutande 
 
Med en tillönskan om en trevlig sommar tackar ordförande 
samtliga närvarande för dagens möte och avslutar därmed 
mötet.   
  

 
 
 


