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Samordningsförbundet Lycksele
Plats och tid

Arbetsmarknadsenheten Lycksele 2008-06-13

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Per Renström, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Roger Johansson, Försäkringskassan
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting (Via Telefon)

Övriga deltagande

Christer Rönnlund, ersättare, Lycksele Kommun
Stig-Lennart Karlsson, samordnande tjänsteman LYSA

09.30

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

.......................................................................12 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande

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

Justerande

......................................................... ................................................................
Roger Johansson

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

2008-06-13
Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

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

Stig-Lennart Karlsson
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§ 54
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 55
Val av justerare
Roger Johansson utses till justerare.

§ 56
Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes

Skrivelser

§ 57
Skrivelse från Växtkraft
En skrivelse gällande ”Behovsbeskrivning av rekrytering av
personal för projekt Växtkraft” har inkommit. Projektet vill
förstärka med ytterligare personal för att klara behovet som
finns för den målgrupp som man arbetar med. Styrelsen gav
Stig-Lennart Karlsson i uppdrag att tillsammans med
projektägare/projektledare ta fram ett beslutsunderlag angående
förstärkning av projektet, detta underlag skall sedan presenteras
för styrelsen vid nästa sammanträde. Se bilaga
Rapporter

§ 58 Rapporter från projekten.
Då samtliga projekt kommer att redovisa sina halvårsrapporter
vid första styrelsemötet efter sommaren, redovisas idag en
enklare sammanfattning av hur projektens arbete framskrider.
C2: se bilaga
Vägen: se bilaga
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Gemensamma taget: se bilaga
FAROS ett praktikstöd: har ännu inte kommit igång
Växtkraft:
Projektet har idag 11 inskrivna och 4 personer i kö, de som står i
kö har besökt växtkraft tillsammans med handläggare samt haft
ett individuellt samtal. Projektet har i dag 5 klienter ute på
praktik, varav 3 endast har praktik och ingen verksamhet på
Röda Villan. I övrigt, se skrivelse från växtkraft.
Samverkan i sjukskrivningsprocessen: se bilaga
Vad i övrigt gäller utifrån tidigare fattade beslut att innehålla
utbetalningar till projektet så har man i denna rapport inte
kunnat visa tillfredställande uppgifter om sin verksamhet, därför
kommer Stig-Lennart Karlsson den 25/6 träffa styrgruppen för
projektet och där klarlägga styrelsens krav för att återuppta
utbetalningarna. Förutom rent verksamhetsmässiga frågor så
kommer även de administrativa rutinerna runt rekvirering av
medel att klargöras, då det i dessa finns brister.
FUF:
Projektet är avslutat och slutrapporten från förstudien kommer
att presenteras i LSG´n där gruppen sedan får bereda ärendet
och presentera sina tankar kring om och hur LYSA på något sätt
skall gå vidare med detta.

§ 59 Rapport från LSG
Stig-Lennart Karlsson och Roger Johansson rapporterade att
arbetet i LSG´n nu börjar ta form, och att verksamhetsplanen i
det närmaste är färdig. Rollen som beredande organ till LYSA
har också kommit gång, då ett par projektidéer har presenterats
för gruppen.
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§ 60 Rapport från länskonferensen
Den 12/6 avhölls samordningsförbundens länskonferens på
Ansia konferens i Lycksele, ett drygt 50 tal hade hörsammat
inbjudan. Dagen innehöll intressanta föreläsningar, samt att de
olika samordningsförbunden i västerbotten presenterade de
projekt som för närvarande man beviljat medel till. Därutöver så
presenterades ett projekt vardera från Lycksele, Umeå och
Skellefteå mer detaljerat. Vid konferensen beslutades även att
nästa års konferens kommer att avhållas den 11/6 2009 och att
Skellefteå kommer att stå som värd för densamma.
§ 61 Rapport angående tillgänglighetsundersökning
Stig-Lennart Karlsson rapporterade från det uppdrag han erhållit
gällande ett framtagande av en projektansökan för att undersöka
de olika praktikplatser som projekten nyttjar i sin verksamhet,
utifrån tillgänglighet. Det första steget i detta blir att den
förstudie som Arbetsmarknadsenheten Lycksele kommun skall
genomföra kring ”Resurscentrum” kommer att leda fram till
vilka praktikplatser som finns att tillgå, därefter kommer arbetet
med att titta på dessa ur ett tillgänglighetsperspektiv att starta.
Beslutsärenden
§ 62 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom med följande kommentarer:

Revisionsrapport: Stig-Lennart Karlsson redogjorde att de i den
framtagna åtgärdsplanen angivna punkterna för hur vi skall leva
upp till revisionens rekommendationer nu är tidsbestämda, även
ansvar för de olika åtgärderna är fastställda, se bilaga.

Samhällsekonomisk utvärdering: Avtalet med Payoff.nu är
undertecknat och projekt C2 kommer under hösten att inleda
arbetet med att utföra denna utvärdering på 20-25 individer.
Kostnaden för detta är 23 000 kr plus ytterligare 500 kr per
individ.
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Projektansökan återkomsten: Stig-Lennart Karlsson meddelade
att den till honom återremitterade ansökan, kommer den att vid
en träff med de samverkande parterna, Lycksele kommun och
Försäkringskassan avhandlas, främst utifrån de nya regler som
från och med 1/7 2008 samt 1/1 2009 kommer att gälla för
långtidssjukskrivna och hur detta kan påverka förutsättningarna
för intentionerna i projektansökan.
Efter dessa redogörelser lades föregående protokoll till
handlingarna.

§ 63 Sammanträdesdatum hösten 2008
Det beslutades att nästa styrelsemöte kommer att avhållas den
11 september, vid detta möte kommer tidpunkt för återstående
möten 2008 att fastställas.

§ 64 Övriga frågor
Per Renström meddelade att han kommer att ersättas som
ordinarie styrelseledamot i LYSA av Fred Jonsson, detta
kommer att gälla från 1/7 2008

§ 65 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade därmed mötet

