Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Plats och tid

AME Lycksele 2009-02-19

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Per Renström, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Roger Johansson, Försäkringskassan
Roland Sjögren, Västerbottens läns landsting,(ersättare för Marita
Fransson)

Övriga deltagande

Fred Jonsson, ersättare, Arbetsförmedlingen
Stig-Lennart Karlsson, samordnande tjänsteman LYSA, (ej § 95)

08.30

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

.......................................................................16 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

2009-02-19
Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

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

Stig-Lennart Karlsson
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§ 82
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 83
Val av justerare
Per Renström utses till justerare.

§ 84
Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 85
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till
handlingarna.

Skrivelser
§ 86
Malå kommun
Skrivelse från Malå kommun genom kommunstyrelsens
ordförande Arne Hellsten (se bilaga), i skrivelsen anmäler Malå
kommun sitt intresse att ingå som en fullvärdig part i
Samordningsförbundet Lycksele, LYSA. Styrelsen ger StigLennart Karlsson i uppdrag att besvara skrivelsen med
innebörden att detta är en begäran som inte kan besvaras av
LYSA´s styrelse utan måste ställas till de i LYSA medverkande
aktörernas centrala organisationer.
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Rapporter
§ 87
Ungdomshälsan.
Stig-Lennart Karlsson redogjorde för förutsättningarna kring ett
inrättande av en ungdomshälsa i Lycksele, liknande de som i
dag finns i Umeå och Skellefteå, styrelsen anser att utifrån den
”Bakgrund och verksamhetsbeskrivning” (se bilaga) som
presenterades så vore det av stort värde att inhämta synpunkter
från de aktörer som kan sitta inne med kunskaper och idéer inom
detta område. Därför gav styrelsen Stig-Lennart Karlsson i
uppdrag att kalla samman dessa till en temadag, där ämnet fritt
kan diskuteras. Tankar, idéer och synpunkter från denna dag
sammanställs och får ligga till grund för ett slutgiltigt
ställningstagande vid LYSA´s styrelsemöte den 6 april.
§ 88
Projekten.
Stig-Lennart Karlsson redovisar enligt uppdrag de väsentliga
förändringar som föreligger i projekten. I projekt ”Växtkraft” är
projektledaren för närvarande frånvarande på grund av sjukdom,
i och med detta måste man snarast, för att upprätthålla
verksamheten rekrytera en vikarie. Eftersom projektet även
beviljats medel för tillsättandet av ytterligare en tjänst, så är det
av största vikt att man löser detta. Stig-Lennart Karlsson håller
sig kontinuerligt uppdaterad gentemot projektägaren.

§ 89
Utbildningsinsatser om samverkan.
Stig-Lennart Karlsson arbetar tillsammans med Lokala
samverkansgruppen, LSG att ta fram de funktioner hos de
samverkande aktörerna som är i behov av utbildningsinsatser.
Uppdraget redovisas löpande vid kommande styrelsemöten för
att under hösten 2009 utmynna i ett antal utbildningsdagar.

§ 90
Målgruppskontroll.
En sammanställning över vilka målgrupper som så långt tagit
del av resurser från LYSA presenterades. (se bilaga)
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§ 91
”Finsam i dag och i morgon”
Rapport från seminariet ”Finsam i dag och i morgon” som StigLennart Karlsson deltog vid. I samband med stadskontorets
slutvärdering av de första åren med Finsam och som ett led i den
fortsatta beredningen så hade Socialdepartementet anordnat ett
seminarium, det syftade till att göra en genomlysning av frågan
om hur Finasmlagen kan utvecklas och göras mer flexibel samt
för att tillvarata berörda aktörers synpunkter.

§ 92
Revision 2008.
Stig-Lennart Karlsson meddelar att revisorerna ännu inte
påbörjat sitt arbete gällande verksamhetsåret 2008, men att det
är i nära förestående. Styrelsen beslutar även att avhålla ett extra
syrelsemöte den 6/3 där årsredovisningen för 2008 skall
fastställas.
Beslutsärenden
§ 93
Konstituering av styrelsen
Lilly Bäcklund valdes till ordförande, och Per Renström till vice
ordförande, i båda fallen för perioden 2009-01-01 till och med
2009-12-31.

§ 94
Utbildnings och informationsinsats gällande praktikplatser.
Styrelsen beslutar att inte bevilja de av Arbetsmarknadsenheten
sökta medlen för denna insats (se bilaga), utan att denna insats
skall finansieras inom respektive projekts befintliga budgetar.
§ 95
Personalärende
Angående utökad tjänstgöringsgrad för samordnande tjänsteman
så får ordförande i uppdrag att upprätta en arbetsbeskrivning,
denna presenteras vid styrelsemötet den 6/4 varvid beslut fattas.

4

Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

§ 96
Övriga frågor
Fred Jonsson meddelar att han i och med denna månads utgång
lämnar sitt uppdrag som ersättare i LYSA´s styrelse. Han ersätts
från och med den 1/3 av Ulrika Westergren
§ 97
Mötets avslutande
Lilly Bäcklund tackar Fred Jonsson för sina insatser i styrelsen
och avslutar därmed mötet.
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