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Plats och tid

Lycksele stadshus 2010-05-04

Beslutande

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

16.00-18.00

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA

Utses att justera

Per Renström

Justeringens plats och tid
Sekreterare

...................................................................... 11 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

2010-05-04
Anslag tas ner den

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

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

Stig-Lennart Karlsson
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§ 145
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet
öppnat.

§ 146
Val av justerare
Per Renström valdes att justera dagens protokoll.

§ 147
Godkännande av dagordning
Under punkt 7, tillkom attest samt firmatecknare.
Under ”övriga frågor” anmäldes frågan förbundets utveckling.
Efter dessa tillägg fastställdes dagordningen.

§ 148
Föregående protokoll
Föregående protokoll, daterat 2009-11-25 gicks igenom och
lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 149
Information
VT informerade om revisionssammanträdet som avhölls den
27:e april i anledning av 2009-års revision samt
ansvarsgranskningen av § 7 i lagen om finansiell samordning.
De officiella rapporterna kommer inom kort, dessa innehåller
inga påpekanden, dock ett antal rekommendationer.

§ 150
Rapporter
Daniel Cervin, Ung resurs och Viggo Linde, CREA
rapporterade från de nystartade projekten (100101), båda ger
positiva beskrivningar över hur respektive projekt fungerar. VT
kommer att följa projektens utveckling och bevaka att
förbundets intentioner uppfylls.

2

Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

§ 151
Konstituering, Firmateckning, Attest
Konstituering:
Styrelsen utsåg inom sig för perioden 100101-101231
ordförande och vice ordförande enligt följande,
Ordförande, Lilly Bäcklund
Vice ordf , Per Renström
Firmateckning:
Styrelsen beslutar om firmateckning enligt följande, av
nedanstående tecknas firman av två i förening.
Ordförande, Lilly Bäcklund
Vice ordf, Per Renström
VT,
Stig-Lennart Karlsson
Attest:
Styrelsen beslutar om följande ändring i förbundets
attestordning.
Att attesttant gällande skattedeklarationer och utbetalningar av
projektmedel kommer förutom ordförande även att vara
förbundets verkställande tjänsteman.

§ 152
Ansökning om medel
Ansökan om medel har inkommit gällande projekt ”TROSSen”
(se bilaga). Projektägare är Försäkringskassan, LFC Lycksele
och samverkanspart Västerbottens läns landsting. Syftet med
projektet är att ytterligare förbättra kontaktvägarna mellan
Försäkringskassan, psykiatriska öppenvården och primärvården.
Ansökt belopp uppgår till 2 274 800 kr.
Styrelsen beslutar:
Att avslå ansökan, med följande motivering,
Projektets syfte, målgrupp och mål ligger helt i linje med
förbundets egna, att projektets processats fram i LSG ses också
som positivt, dock överstiger det sökta beloppet vida de medel
som förbundet har att fördela de närmaste åren.
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§ 153
Personalärende
Då den tidsbegränsade anställningen för förbundets VT går ut
vid halvårsskiftet, 100630, ger styrelsen ordförande mandat att
slutförhandla om anställning efter ovan nämnda datum. Resultat
rapporteras vid styrelsemötet 23 juni.

§ 154
Övriga frågor
-

Förbundets utveckling

Styrelsen gav VT uppdraget att ta fram ett arbetsmaterial
angående förbundets framtida utveckling, förbättringsområden
mm. Detta för att kunna påbörja dessa diskussioner vid
styrelsemötet 23 juni

§ 155
Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade därmed mötet.

4

