
Plats och tid Lycksele stadshus 2013-09-25    09.00-12.00 
  
Beslutande Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun 

Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen 
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting  
Mikael Broman, Försäkringskassan (§§ 291-294) 

Närvarande icke tjänstgörande   Christer Rönnlund, Lycksele kommun 
 
 
 
Övriga deltagande 

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA  
Lennart Melin, Resurscentrum (§298) 
Malin Ackermann, Resurscentrum (§298)  

 
 
 
 
 
Utses att justera                             Ulrika Westergren 
 
Justeringens plats och tid  
 
Sekreterare ......................................................................  13 Paragrafer   

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

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

Ulrika Westergren  
 

______________________________________________________________ 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2013-09-25 
Anslag uppsatt den  Anslag tas ner den   
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ....................................................................... 

Stig-Lennart Karlsson 
 
 
 
 



                                           § 291 
                                           Mötets öppnande 

 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

                                           
                                           § 292 
                                           Val av justerare 

 
Ulrika Westergren utsågs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

                                           § 293                                           
                                           Godkännande av dagordning 

 
Följande förändringar i dagordningen sker, nytt ärende 
”Äskande av medel 2014” tillförs samt ärendet 
”Förbundsordning” flyttas, (se bilaga) efter detta godkänns 
dagordningen. 

                                           
                                           § 294 
                                           Förbundsordning 
  

Samordningsförbundens parter hanterar frågan om beslutsförhet 
och beslutanderätt olika i förbundens förbundsordningar. 
Med anledning av detta har det Nationella rådet beslutat enas 
om följande tolkning gällande beslutsförhet: Att krav på att 
samtliga medlemmar ska vara närvarande för att styrelsen ska vara 
beslutför inte kan regleras i förbundsordningen utan frågan 
regleras i 6 kap 23 § Kommunallagen, Där anges "en nämnd får 
handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande." 
 Då det i Samordningsförbundet Lyckseles förbundsordning 6 § 
står följande, ”Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är 
tjänstgörande” innebär det att utifrån det Nationella Rådets 
tolkning så bör förbundsordningen revideras så att skrivningen 
överensstämmer med rådets tolkning. 
Styrelsen beslutar att: 
Anta det Nationella Rådets tolkning som sin egen och ge den 
första raden i förbundsordningens 6 § följande lydelse: Styrelsen 
är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
  

                                           § 295 
                                           Föregående protokoll 
                                          

                      Protokoll daterat 2012-11-30 gicks igenom och lades därmed                 
                      med godkännande till handlingarna.                                         

 
 
                                           



                                           § 296 
Information från verkställande tjänsteman 
 
VT informerar om att Malå kommun inkommit med en ansökan 
om att inträde i samordningsförbundet. 
Styrelsen ställer sig positiv till begäran och uppdrar till VT att 
begära in yttrande från medlemmarna. 
 
VT informerar om att yttrande gällande revisionens 
rekommendationer i anledning av 2012 års revision har inom 
föreskriven tid översänts.(se bilaga) 
 
 §  297 
 Information från medlemmarna 
 
 De närvarande medlemmarna informerar från sina respektive      
 verksamheter. 

                                             
                                            § 298 
                                            Recurscentrum 

 
Lennart Melin och Malin Ackermann. Informerar om 
verksamheten på RC. Man meddelar även att en ansökan om en 
förstudie gällande åtgärder för ungdomar håller på att 
färdigställas och kommer att lämnas till förbundet under hösten. 
Styrelsen konstaterar att förstudien ligger i linje med förbundets 
verksamhetsmål.  
 

                                            § 299 
 PULS 
 
Förbundet beviljade den 20 februari 2013, 400.000kr för, ”Att   
utveckla PULS AB till en professionell rehabiliteringsaktör, för att  
säkerställa tillgången på platser för arbetsträning, rehabilitering,  
arbetspraktik, utredningar mm”. Av de beviljade medlen har  
200.000kr betalats ut. Bolaget har nu lagt varsel om uppsägning för  
samtliga anställda. 
Då grundstenen i ansökan och i förbundets beslut att bevilja 
densamma var att utveckla PULS, så finns i och med PULS 
agerande starka skäl att ompröva förbundets beslut. Att fullfölja 
beslutet vore också att gå emot förbundets mål om effektivt 
resursutnyttjande. 
Styrelsen beslutar att: 
I och med att PULS AB varslat sina anställda om uppsägning och  
varslet fullföljs så kommer syftet med insatsen inte att kunna 
uppnås. Därför ställs kommande inplanerade utbetalningar in med 
omedelbar verkan. Skulle det visa sig att beslut fattas hos PULS 
som innebär att verksamheten fortsätter och intentionen i ansökan 
kan uppnås kan detta beslut komma att omprövas. 

 



                                       § 300 
Budget 2013, revidering 
 
Styrelsen beslutar att revidera 2013 års budget enligt förslag. 
(se bilaga). 
 

 
§ 301 
Äskande av medel 2014 
 
Styrelsen uppdrar till VT att till Försäkringskassan sända in 
förbundets äskande av medel inför 2014. (se bilaga) 
 
§ 302 
Övriga frågor 

   
Inga övriga frågor fanns anmälda 

 
§ 303 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade för gott arbete och avslutade därmed mötet 

 


