Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Plats och tid

Lycksele stadshus 2011-11-28

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Anders Hahlin, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan
Roland Sjögren, Västerbottens läns landsting
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08.00-10.00

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande

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

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

...................................................................... 11 Paragrafer
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande

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

Justerande

.........................................................
Kjell-Åke Johansson

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

2011-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Anslag tas ner den

Stig-Lennart Karlsson

Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

§ 219
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna, varefter hon förklarade
mötet för öppnat.
§ 220
Val av justerare
Kjell-Åke Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
§ 221
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 222
Föregående protokoll
Protokoll daterat 2011-09-23 gicks igenom och lades därefter
med godkännande till handlingarna.

§ 223
Information från verkställande tjänsteman
VT informerar kort om aktuella händelser inom
samordningsförbundets verksamhetsområde

§ 224
Information från medlemmarna
På grund av tidsbrist så får denna information anstå till nästa
styrelsemöte

§ 225
Verksamhetsplan/Budget 2012 med plan 2013-2014
Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2012 samt
plan för 2013-2014. (se bilaga)
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§ 226
Ansökningar om medel
Två ansökningar behandlades, (se bilagor) besluten blev som
nedan följer
”Tillgänglighetsarbete i Lycksele kommun”
Att: Bevilja ansökan om som högst 300 000 kr för
genomförandet av vad som i ansökan beskrivs. Uppdragsavtal
upprättas mellan LYSA och sökanden.
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader.
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina
medlemmar erhåller nödvändiga medel.
”Samverkansmedel till ResursCentrum”
Att: Bevilja ansökan om som högst 4 486 000 kr för
genomförandet av vad som i ansökan beskrivs.
Uppdragsavtal upprättas mellan LYSA och sökanden
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader.
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina
medlemmar erhåller nödvändiga medel.
Under denna punkt görs även en framställan från
försäkringskassans representant om att reservera medel
motsvarande en helårstjänst för ett från försäkringskassan
planerat projekt. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom denna
framställan.
§ 227
Sammanträdesplan
Styrelsen beslutar att skjuta på fastsällandet av
sammanträdesplan för 2012 till nästa styrelsemöte, som
kommer att äga rum den 11 januari 2012.
§ 228
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
§ 229
Mötets avslutande
Ordförande tackar för väl förrättat arbete, hon tackar speciellt
försäkringskassans representant Kjell-Åke Johansson då han i
och med detta lämnar sin post i LYSA´s styrelse. Efter denna
avtackning avslutas mötet.
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