Protokoll lokusmöte Tierp
2018-03-22
Plats:
IFO-huset, Tierp
Närvarande:
Birgitta Ohlsson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Eva Limmergård, Tierps Kommun
Geli Lytter, Samordningsförbundet
Marika Blomgren, Samordningsförbundet
1. Ansökan till Samordningsförbundet om Språkstöd
Det har varit några turer kring ansökan avseende innehåll och upplägg. På dagens lokusmöte
beslutas att Anna-Lena Rudström kontaktar Marika B (Samordningsförbundet) i syfte att
tillsammans göra ett utkast på en ansökan. Ansökan avser främst medel för lönekostnad för
språkstödjarna, vilka skall rekryteras utifrån kunskaper i de tre vanligast förekommande
språken i Tierps kommun; arabiska, somaliska och tigrinja. Viktiga saker att ta ställning till är
hur stora resurser man tänker sig och vilken typ av kompetensutveckling de kan tänkas
behöva för att kunna axla handledarrollen. Utvärdering/uppföljning bör också finnas med
igenom hela insatsen utifrån ett implementeringstänk och således anges i ansökan.
2. Lägesrapport samordnare/partsamordnare
Den 9/4 börjar samordnaren sin anställning på Tierps kommun. Hon kommer arbeta 100 %
(25 % som partsamordnare och 75 % som samordnare). På grund av förskjutning framåt av
insatsstarten kommer ytterligare en avvikelserapport lämnas in. Marika B
(Samordningsförbundet) gör ett utkast och skickar till lokusgruppen.
De 25 % som Region Uppsala beviljats medel för kommer eventuellt inte att nyttjas då de
kommer vara delaktiga i insatsen i den mån det går, men kanske inte i den grad de beviljade
medlen motsvarar. Huruvida det är relevant att inkomma med en avvikelse även för detta tas
upp igen vid nästa lokusmöte.
I samordnarens uppdrag ligger redan att vara sammankallande i flerpart, dock är detta inte helt
tydligt definierat. I syfte att överföra kunskap om framgångsfaktorer kring detta uppdrag till
den nya samordnaren kontaktas Anette Pettersson.
3. Övriga frågor
Uppsala Stadsmission/Hantverksslussen
Wictoria har varit i kontakt med Dirk Kehr som driver ett socialt företag (Hantverksslussen) i
Uppsala stadsmissions regi. Hantverksslussen har ansökt om medel från Allmänna arvsfonden
till ett pilotprojekt för arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling. Det handlar om öppen
missbruksvård med arbetsinriktning för individer som avslutat behandling. Wictoria lyfter
frågan för att se om det finns intresse av verksamheten i de olika kommunerna runtom i länet.
Tierps lokus ställer sig positiv till detta och menar att det är en verksamhet som skulle
behövas och att det skulle kunna vara aktuellt även för Samordningsförbundet. Tierps lokus
önskar lyfta frågan i anslutning till nästa SG genom att bjuda in Dirk för att presentera idén

för ordinarie SG. Det är också relevant att utöka antalet inbjudna till detta informationstillfälle
så att även andra berörda får möjlighet att delta.
Granskning uppdrag
Generellt verkar alla som deltagit under dagen vara mycket nöjda, särskilt med diskussionerna
kring borden. Det har väckts frågor om när det blir ett nytt tillfälle. För en fortsättning kan
man tänka sig två olika scenarion; att fortsätta med samma deltagare och att ha olika teman att
diskutera vid varje tillfälle eller att göra samma upplägg men med nya grupper.
Ansökan om tillfällig kompetenshöjande insats
Arbetsförmedlingen och Tierps kommun har gjort en ansökan om medel för tillfällig
kompetenshöjande insats i form av en föreläsning för arbetsförmedlare och handläggare.
Föreläsaren kommer från Röda korset och föreläsningen rör bemötande av personer som
upplevt trauma och/eller lider av PTSD. Även de andra parterna kan få möjlighet att delta på
föreläsningen i mån av plats. Wictoria Palmetorp och Eva Limmergård skriver under ansökan
på plats och lämnar in den till Samordningsförbundet via Geli Lytter.
Kompetenshöjande insats kring sjukersättning
Birgitta har med ett medskick från Karin Häll (REKO vid Tierps VC) angående
problematiken med att handläggare på försörjningsstöd ”rekommenderar” klienter att söka
sjukersättning. Detta leder ofta till frustration på flera håll. Lokus beslutar att samordnaren
(när denne är på plats) får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och kanske planera kring
någon form av kompetenshöjande insats för handläggare på Försörjningsstöd kring just
sjukersättning.
Nästa möte:
24 april klockan 9:00-12:00 på Regionen hus, lokal: Aspbo

Sekreterare
Marika Blomgren

