
Plats och tid Lycksele stadshus 2012-09-05     09.30-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 
Roland Sjögren, Västerbottens läns landsting  
Mikael Broman, Försäkringskassan 

Närvarande icke tjänstgörande   Christer Rönnlund, Lycksele kommun 
 
 
 
 
Övriga deltagande 

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

 
 
 
 
 
Utses att justera                             Ulrika Westergren  
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  9 Paragrafer   

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

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

Ulrika Westergren  
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2012-09-05 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
 
 
 
 



                                           § 258 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

                                           
                                           § 259 

Val av justerare 
 
Ulrika Westergren utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

                                           § 260                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Mikael Broman anmälde en övrig fråga gällande styrelsens 
mötesformer, med detta tillägg godkändes dagordningen. 
 

                                           § 261 
                                           Föregående protokoll 
  

Protokoll daterat 2012-05-28 gicks igenom och lades därefter 
med godkännande till handlingarna.                                         
  
 
§ 262 

                                           Rapporter 
                                           

-     Ekonomi 
VT delgav styrelsen ekonomisk rapport (se bilaga) per den 10/8, 
rapporten mottogs och lades med godkännande till handlingarna. 

  
- Ungdomshälsa i Lycksele 
Utifrån VT´s skrivelse (se bilaga) gavs uppdraget till VT att 
genomföra en förstudie vars resultat skall presenteras för 
styrelsen våren 2013. 
 

                                            -     Yttrande revision 2011 
Med smärre redaktionella ändringar ställer sig styrelsen bakom 
förslaget till yttrande, (se bilaga). 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            



                                            § 263 
Ansökan om medel 
 
Ansökan från PULS AB i Lycksele har inkommit (se bilaga), 
ansökan avser verksamhetsförstärkning under en treårsperiod 
motsvarande 1,5 miljoner kronor/år. 
 
Bedömning: 
Styrelsen anser att PULS i Lycksele AB utgör en viktig kugge i 
det maskineri som finns för att tillgodose behovet för de som av 
olika skäl har små eller i vissa fall närmast obefintliga 
möjligheter att kunna etablera sig på den reguljära 
arbetsmarknaden. Däremot får inte samordningsförbunden 
finansiera insatser av aktörer som inte har upphandlats av någon 
av huvudmännen. Detta innebär att ett socialt företag då heller 
inte kan söka och få finansiering till sin verksamhet direkt av 
samordningsförbunden. 
 
Beslut: 
Styrelsen beslutar,  
Att: 
Utifrån vad som sägs i bedömningen avslå ansökan. 
 
 

                                            § 264 
Information från medlemmarna 
 
Medlemmarna informerar från sina respektive organisationer. 
 
 
§ 265 
 Övriga frågor 

 
- Styrelsens mötesformer 
 
Mikael Broman föreslår att styrelsen när det så är möjligt avhåller 
sina styrelsemöten via videokonferens. Styrelsen ser positivt på 
förslaget kommer att pröva detta vid något av de kommande 
mötena. 
 
§ 266 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för ett väl genomfört sammanträde och 
avslutar därmed mötet. 
 

 
 
 


