Protokoll lokusmöte Tierp
2018-01-25
Plats:
Regionens hus, Uppsala
Närvarande:
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Nima Najafi, Tierps Kommun
Geli Lytter, Samordningsförbundet
Marika Blomgren, Samordningsförbundet
1. Föregående minnesanteckningar
Inget att tillägga
2. Rotation av ordförande
Från och med nästa möte tar Nima ordförandeskapet. Detta gäller fram tills dess att ordinarie
representant från Tierps kommun finns på plats och därmed tar ordförandeskapet.
3. Samordnare/Partsamordnare, uppdrag och start
Tierps kommun: Annons för tjänsten som samordnare och partsamordnare går ut senast nästa
vecka. Det finns minst en intressent för tjänsten redan nu.
Region Uppsala: Det behövs tre partsamordnare från Regionens sida, en från vårdcentralerna,
en från WeMind och en från Habiliteringen. Från vårdcentralen är det klart att det blir Karin
Häll (rehabkoordinator Tierps VC). Hon kommer vara med även i utvecklingsarbetet dock
utan extra ekonomiska medel utan som en del i ordinarie uppdrag. När det gäller WeMind och
Habiliteringen har det uttryckts intresse av att vara med, men det är inte färdigt ännu.
Försäkringskassan: Det finns i nuläget tre potentiella kandidater till partsamordnaruppdraget.
Marika berättar att verksamheten har kraftigt reducerade personalresurser sedan en tid tillbaka
vilket förstås medför vissa utmaningar.
Arbetsförmedlingen: Det finns några som visat intresse för uppdraget. Dock är det relevant
att ha någon som sitter stationerad i Tierp på grund av logistiska och tidsmässiga skäl.
Det är på gång hos samtliga parter, men inte klart och därför kommer Tierps lokusgrupp
skicka in en avvikelserapport till Samordningsförbundet och skjuta på insatsstarten till 1 mars
2018 med avslut 28 februari 2020. Marika på Samordningsförbundet skriver ett utkast på
avvikelserapporten som lokusgruppen får godkänna/ha synpunkter på. När den är godkänd
skriver Wictoria Palmetorp under den.
När det gäller arbetsbeskrivning för samordnaren och partsamordnarna står det ganska tydligt
och klart i ansökan av uppdragen innebär. Dock skulle några saker behöva tillkomma; att
samordnaren ansvarar för den ekonomiska administrationen för insatsen samt att det även
ingår ansvar för resurskatalogen. Även här kommer Tierp lämna in en avvikelserapport till
Samordningsförbundet och Marika Blomgren bistår på samma sätt som med
avvikelserapporten kring insatsstart.

4. Granskning uppdrag
Marika Söderberg beskriver upplägget för dagen som är planerad till den 7 mars klockan
8.30–15.00 (frukost från 8.30 och start för själva aktiviteten klockan 9.00) i Borgenkyrkan i
Tierp. Denna omgång håller Marika (FK) i, men i framtiden är detta något alla parter kan
arrangera. I synnerhet kan detta vara ett uppdrag för samordnaren, varför det vore bra om
denne är på plats (både i sin roll och på Granskning uppdrag) den 7/3 för att på sikt kunna ta
över stafettpinnen. Marika Söderberg har skickat ut ett utkast på inbjudan som förslagsvis
skickas ut till chefer som i sin tur skickar den vidare till de medarbetare som skall delta.
Utkastet uppdateras lite utifrån input från lokusgruppen och kommer skickas ut när detta är
klart. Tanken är att cirka 5 personer från varje organisation deltar, detta för att det skall bli
jämn fördelning av organisationstillhörighet och antal i diskussionsgrupperna.
Varje organisation får själva bestämma vem som skall presentera den egna organisationen
(chef eller medarbetare). Det är bra en chef deltar under dagen, men också viktigt att det är
medarbetare som deltar.
5. Projektansökan, språkstödjare
Vid två tillfällen har lokusgruppen diskuterat en eventuell ansökan om språkstöd och vid
dessa tillfällen har det varit ganska olika inriktning. Kommunen behöver internt diskutera sina
behov när det gäller språkstöd och inkomma med ett skriftligt förslag till lokusgruppen som
kan utgöra grund för ansökan till förbundet. Lokusgruppen är positiv till att ställa sig bakom
en ansökan. En språkstödjare skulle underlätta för verksamheter att ta emot personer, som står
väldigt långt från arbetsmarknaden och som är språksvaga, för t.ex. extratjänster.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor
Nästa möte:
16 mars klockan 13:00-15:00 på Regionen hus, lokal: Aspnäs
(Obs! Byte av dag och tid mot tidigare planering)

Sekreterare
Marika Blomgren

