Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Protokoll

Plats och tid

Lycksele stadshus 2012-01-11

Beslutande

Lilly Bäcklund, ordförande, Lycksele kommun
Anders Hahlin, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting
Mikael Broman, Försäkringskassan
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09.30-13.00

Närvarande icke tjänstgörande

Övriga deltagande

Utses att justera

Stig-Lennart Karlsson, verkställande tjänsteman,(VT) LYSA
Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan

Anders Hahlin

Justeringens plats och tid
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

.........................................................
Anders Hahlin

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

2012-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Anslag tas ner den

Stig-Lennart Karlsson
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§ 230
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna, hon hälsade speciellt
försäkringskassans nye representant Mikael Broman välkommen
i styrelsen, därefter förklarades mötet för öppnat.
§ 231
Val av justerare
Anders Hahlin utsågs att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
§ 232
Godkännande av dagordning
Ordförande anmälde som övrig fråga att en ekonomisk rapport
för förbundet bör biläggas protokollet, därefter godkändes
dagordningen
§ 233
Föregående protokoll
Protokoll daterat 2011-11-28 gicks igenom och lades därefter
med godkännande till handlingarna.

§ 234
Information från verkställande tjänsteman
VT informerar kort om aktuella händelser inom
samordningsförbundets verksamhetsområde, I samband med
denna punkt så vill Landstingets representant i styrelsen Marita
Fransson göra styrelsen uppmärksam om vikten av att, som i
Umeå och Skellefteå inrätta en ”Ungdomshälsa”, styrelsen
delade den uppfattningen och uppdrog till VT att lyfta denna
fråga i LSG.

§ 235
Information från medlemmarna
Styrelsens ledamöter rapporterade från sina respektive
organisationer.
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§ 236
Skrivelser
– Inkommen skrivelse från PULS i Lycksele genom dess
ordförande Calle Franklin (se bilaga), i skrivelsen föreslås att
LYSA skulle satsa 500 000:- per år i fem år för att stärka PULS
och därmed bidra till att säkra dess verksamhet.
Beslut:
Att: Avslå PULS begäran, samt att uppdra till VT att besvara
skrivelsen, detta med intentionen att framgent inleda samtal
med PULS om hur ett framtida samarbete skulle kunna gestalta
sig.

– Inkommen skrivelse från Försäkringskassan Lycksele genom
Gunilla Pettersson (se bilaga), i skrivelsen ansöker
Försäkringskassan om medel för att kunna intensifiera arbetet med
Gruppen, unga med aktivitetsersättning, man avser att driva arbetet
i projektform under tiden 2012-03-01 till 2013-06-30. Därefter
skall arbetet integreras i den ordinarie verksamheten.
Beslut:
Att: Bevilja medel med som högst 500 000kr för genomförandet av
vad som i skrivelsen beskrivs.
Att: Uppdragsavtal upprättas mellan Försäkringskassan och LYSA,
där bland annat integreringen i ordinarie verksamhet efter
projekttidens slut säkerställs.
Att: Medel utbetalas i efterskott mot redovisade kostnader.
Att: Beslutet gäller under förutsättning att LYSA från sina
medlemmar erhåller nödvändiga medel.

§ 237
Inbjudningar
Inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting(SKL) till
Arbetsmarknads & Näringslivsdagarna 2012(se bilaga).
Beslut:
Att: VT, Stig-Lennart Karlsson tillsammans med ordförande
Lilly Bäcklund samt ersättaren i styrelsen Christer Rönnlund
representerar LYSA vid konferensen.
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§ 238
Sammanträdesplan
Styrelsen fastställer sammanträdesplan för resterande del av
2012 enligt följande;
27 februari 13.00-16.00
28 maj 09.30-13.00
20 augusti 09.30-13.00
30 november 09.30-13.00
§ 239
Övriga frågor
Styrelsen uppdrog till VT att tillse att en ekonomisk rapport för
LYSA biläggs protokollet
§ 240
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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