Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Plats och tid

AME Lycksele 2009-04-06

Beslutande

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

Övriga deltagande

Stig-Lennart Karlsson, samordnande tjänsteman LYSA

08.30

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

.......................................................................10 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

2009-04-06
Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

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

Stig-Lennart Karlsson
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§ 104
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 105
Val av justerare
Per Renström utses till justerare.

§ 106
Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 107
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till
handlingarna.

§ 108
Rapporter
- Projekten
Stig-Lennart Karlsson rapporterar att projekt växtkraft åter är
igång med sin verksamhet, dock är projektledaren Roger
Rundqvist fortfarande sjukskriven. Ny medarbetare är Viggo
Linde.
- Ekonomi
Stig-Lennart Karlsson meddelar att korrigeringar skett i budget
för 2009, i samråd med förbundets ekonom har budgeten
justerats i förhållande till bokslutssiffrorna 2008, samt att
anslaget till projekt ISA justerats ned med 411 000:- utifrån vad
som tidigare beslutats gällande intäkter till projektet från
Migrationsverket.

§ 109
Information
Maja Walterbo informerar om Lycksele kommuns nya
arbetssätt avseende ungdomar 16-24 år beroende av samhällets
stöd.

2

Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Maja Walterbo och Stig-Lennart Karlsson informerar om det
fortsatta arbetet med ”ung resurs/ungdomshälsan”, det färdiga
förslaget med budget kommer att presenteras för styrelsen i
juni.

Per Renström informerar om att Malå kommun inlett arbetet
med att bilda ett samordningsförbund.

§ 110
Personalärende
Angående utökning av tjänst för förbundets samordnande
tjänsteman så beslutar styrelsen, att ett extra styrelsemöte skall
hållas den 13 maj, vid detta styrelsemöte skall följande
avhandlas; utökning av tjänst, tjänstebeskrivning samt
styrelsens ansvarsområde.

§ 111
Kurser/konferenser
Inbjudningar till två kurser/konferenser presenteras, ”Nationell
nätverkskonferens för finansiell samordning” i Skellefteå,
Stig-Lennart Karlsson och Roland Sjögren har för avsikt att
delta.
”Utbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbund”
Till denna kurs kan för närvarande ingen svara på om möjlighet
till deltagande finns.

§ 112
Övriga frågor
Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet som var planerat till
den 17 juni.
Nytt datum blir den 18 juni.

§ 113
Mötets avslutande
Lilly Bäcklund tackar alla närvarande och avslutar därmed
mötet.
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