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Plats och tid

Arbetsmarknadsenheten Lycksele 2008-04-11

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Lars Ågren, vice ordförande, Försäkringskassan
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting
Per Renström, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagande

Stig-Lennart Karlsson, samordnande tjänsteman LYSA, ej § 50

Utses att justera

Per Renström

09.30

Justeringens plats och tid
Sekreterare

.......................................................................22 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande

.......................................................................
Lilly Bäcklund

Justerande

......................................................... ................................................................
Per Renström

______________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
LYSA´s protokoll har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Anslag uppsatt den

2008-04-11
Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

.......................................................................

Stig-Lennart Karlsson
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§ 32
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 33
Val av justerare
Per Renström utses till justerare.

§ 34
Godkännande av dagordning
Efter följande ändringar godkändes dagordningen.
- Under rapporter ströks ”Projektidé Återkomsten”
- Ny punkt 10 Ansökan "Återkomsten". Ersätter befintlig
punkt 10, Personalärende som blir punkt 11 osv.
Skrivelser

§ 35
En skrivelse inkommen från Medborgarskolan angående ett
erbjudande gällande samarbete kring förändringsprocesser och
träning för personer inom LYSA´s verksamhetsområde.
Styrelsen beslutade att hänskjuta skrivelsen till C2 projektet.
Rapporter

§ 36 Rapport från Växtkraft
Stig-Lennart Karlsson rapporterar att projektet löper enligt plan,
men att antalet individer som är i behov av att komma in i
projektet är större än man klarar av, detta flaggade Roger
Rundqvist för vid styrelsemötet den 15/2 -08, och styrelsen
ställde sig vid det tillfället positiv till att växla upp projektet.
Styrelsen beslutade därför att ge Stig-Lennart Karlsson i
uppdrag att tillsammans med projektägare och projektledare att
titta på en utökning och presentera detta vid nästa styrelsemöte
den 13/6.
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§ 37 Rapport från C2
Stig-Lennart Karlsson berättar att arbetet i C2 fungerar väl
utifrån vad som angivits i deras projektansökan. Till nästa
styrelsemöte den 13/6 skall en detaljerad uppföljning presenteras
där särskilt fokus skall vara på den så kallade 6månadsuppföljningen.
§ 38 Rapport från Vägen
Stig-Lennart Karlsson informerar att Vägen som sedan senaste
styrelsemöte har bytt både projektägare och projektledare, har
kommit igång bra efter dessa byten. Projektägare är från och
med 2008-03-01 Lycksele kommun, arbetsmarknadsenheten.
Styrelsen presenterade sig också för den nye projektledaren
Daniel Cervin.
§ 39 Rapport från Samverkan i sjukskrivningsprocessen

Utifrån vad som beslutades vid det förra styrelsemötet att
tillsvidare hålla inne med utbetalningarna till projektet i väntan
på en uppdaterad handlingsplan så rapporterade Stig-Lennart
Karlsson att det inkommit viss redovisning, men att den skall
kompletteras med ytterligare information innan det tidigare
beslutet kan hävas. Styrelsen gav Stig-Lennart Karlsson i
uppdrag att från projektet begära in utförlig information om hur
projektet fortskrider, med särskilt fokus på flödet av individer.
När han anser att det i projektet angivna intentionerna uppfylls
så återupptas utbetalningarna.
§ 40 Rapport från FUF
Lars Ågren informerade att projektet nu i det närmaste är
avslutat, det slutseminarium som var planerat till den 22/4 är
inställt och istället kommer resultatet av arbetet att presenteras
lokalt i Umeå, Skellefteå och Lycksele, tidpunkt för detta är inte
bestämt.
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§ 41 Länskonferens 2008
Stig-Lennart rapporterade att arbetet med länskonferensen
fortlöper och att inbjudan kommer att skickas ut i början av Maj.

§ 42 Revisionsrapport
Revisionsrapporten för 2007 delgavs och Stig-Lennart Karlsson
presenterade en åtgärdsplan för att leva upp till de
rekommendationer som framkommit i rapporten, styrelsen villa
att till nästa styrelsemöte den 13/6 så skulle de olika åtgärderna
tidsättas.
§ 43 LSG
Stig-Lennart Karlsson meddelade att de två senaste mötena
blivit inställda på grund av för få deltagare, styrelsen menar att
detta inte är tillfredställande och gav Per Renström i uppdrag att
tala med Roger Johansson ordförande i LSG om vad som
behöver göras för att detta inte skall upprepas.
§ 44 Samhällsekonomisk utvärdering
Stig-Lennart presenterade det avtalsförslag som nu är upprättat
av payoff.nu, gällande samhällsekonomisk utvärdering.
Styrelsen gav Stig-Lennart Karlsson i uppdrag att fullfölja
upphandlingen och att teckna avtalet.
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Beslutsärenden
§ 45 Konstituering
Lilly Bäcklund valdes till ordförande, och Per Renström till vice
ordförande i båda fallen för perioden 2008-04-01 till och med
2008-12-31.

§ 46 Föregående protokoll
Föregående protokoll daterat 2008-02-15 gicks igenom och efter
att man i § 30 ”Uppdragsavtal gjort ett förtydligande att
upprättande av uppdragsavtal även skall gälla redan beviljade
ansökningar så lades protokollet till handlingar

§ 47 Ansökan, ”Gemensamma taget”
Ansökan om medel från LYSA gällande projektet,
”Gemensamma taget” se bilaga.
Styrelsen beslutar att: Bevilja medel i enlighet med
projektansökan under förutsättning att uppdragsavtal tecknas.

§ 48 Ansökan ”FAROS”
Ansökan om medel från LYSA gällande projektet,”Praktisk
arbetsträning med personligt stöd inom FAROS” se bilaga.
Styrelsen beslutar att: Bevilja medel i enlighet med
projektansökan, under förutsättning att uppdragsavtal tecknas.
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§ 49 Ansökan ”Återkomsten”
Ansökan om medel från LYSA gällande
projektet,”Återkomsten” se bilaga.
Styrelsen beslutar att: Återremitera ansökan till samordnande
tjänsteman för ytterligare beredning. Efter fördjupad beredning
ges ordförande Lilly Bäcklund att på delegation bevilja eller
avslå ansökan.

§ 50 Personalärende, samordnande tjänsteman
Styrelsen beslutade att från och med 2008-07-01
tillsvidareanställa Stig-Lennart Karlsson som samordnande
tjänsteman, tjänstgöringsgraden skall vara 50 %.

Övriga frågor
§ 29 Tillgänglighetsundersökning
Stig-Lennart fick i uppdrag att arbeta fram en projektansökan
angående tillgängligheten vad gäller praktikplatser för individer
med olika typer av funktionshinder. Detta för att underlätta för
projekten när de söker praktikplatser hos olika arbetsgivare.

§ 30 Uppdragsavtal
Styrelsen gav Stig-Lennart i uppdrag att utforma ett
uppdragsavtal som skall tecknas mellan de olika samverkande
parterna och LYSA vid nya projekt.
Detta för att parterna skall få en säkrare juridisk grund att stå på.

§ 31 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade därmed
mötet.

