PROTOKOLL LOKUS-MÖTE 7/9 2018

Plats: Regionens Hus, Uppsala
Närvarande:
Mikael Sjöberg, Individ- och familjeomsorgen Tierp, ordförande
Viktoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Birgitta Ohlson, Region Uppsala
Marika Blomgren, Samordningsförbundet Uppsala
Lotta Sekulic, Arbetsmarknadsenheten, Tierp
Maria Stenlund, samordnare Individ- och familjeomsorgen Tierp
Frånvarande: Marika Söderberg, Försäkringskassan

1. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Vi kom överens om att begreppstrappan ska användas i samverkan från och med nu. Denna är tänkt
att implementeras i våra olika verksamheter efter introduktion av oss partsamordnare.
Mikael tar på sig ordförandeskapet denna termin. Därefter tas diskussionen upp igen om vem som
tar över ordförandeskapet

2. OMVÄRLDSANALYS
Arbetsmarknadsenheten, Tierp
Lotta Sekulic berättar att projektet ”Språkstöd” började i måndags, 10/9, och den person som är
utsedd att driva projektet är, Tina Ternström, som har erfarenhet inom integration sedan tidigare.
Tanken med projektet är att anställa 3-6 handledare som ska handleda och matcha personer från
andra länder till arbete eller vara ett stöd på en befintlig arbetsplats. Språkhandledarna ska kunna
behärska flera olika språk, tigrinja, dari, somaliska och arabiska, för att lättare kunna kommunicera
med deltagarna. Handledarna kommer att vara anställda på kommunens bemanningsenhet och dit
kan man vända sig då behov av språkstöd finns. Nu pågår arbetet, under nästkommande 4 månader,
med att kartlägga, identifiera och inventera olika arbetsgivare om vad det är för arbetskraft de vill
ha.
Lotta lyfter frågan till arbetsförmedlingen om vilka potentiella handledare som kan finnas inskrivna
där och det är viktigt att de, förutom att prata andra språk, också kan behärska svenska och ha
erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Aktuell arbetsmarknad i Tierp är: Industrin, skolan och
vård och omsorg.
Ett förslag är att partsamordnarna träffar Tina vid ett möte framöver och också besöker LOKUS
gruppen vid ett möte. Lotta kollar upp när det passar att hon deltar vid LOKUS möte

Region Uppsala
Man fortsätter arbetet med att implementera rehab koordinatorer på vårdcentralerna. Birgitta
berättar att det finns ett lagförslag att vårdcentralerna ska tillhandahålla koordinatorer till de
patienter som behöver (sjukskrivna). Lagförslaget föreslår också att rehab koordinatorerna inte
behöver vara hälso- och sjukvårdsutbildade, något som Region Uppsala tycker att koordinatorerna
bör vara.
Birgitta berättar vidare om det nya sjukintyget som är på ingående. Det nya är att det idag kommer
att vara på 4 sidor och är mer logistiskt uppbyggt än tidigare. Dock finns en del tekniska problem
kring intyget och man arbetar för att få ordning på det.
Samordningsförbundet
Marika berättar att samordningsförbundet har haft fullt upp med arbetet av delårsrapporter samt en
del arbete kring det internat som planeras i dagarna.
Arbetsförmedlingen
Victoria berättar att arbetslösheten i Tierp fortsätter att sjunka, hos både män, kvinnor och
ungdomar. För gruppen utrikesfödda är det fortfarande hög arbetslöshet och det fanns 375 personer
inskrivna hos Arbetsförmedlingen under Juli.
Nu avvaktar man valutgången den 9/11 innan man med säkerhet vet hur verksamheten ska se ut
fortsättningsvis på AF.
Victoria ska också kolla upp vad som hände med PTSD-dagen, som var planerad under våren, men
inte blev av.
Mikael ställde frågan till Victoria om vad som hände med de gemensamma träffar som handläggare
från Arbetsförmedlingen hade med handläggare från socialtjänsten. Maria kollar upp med
partsamordnarna om behov av att träffas finns i den egna organisationen.
Arbetsförmedlingen kommer att hålla en internutbildning för sina handläggare om ”våld i nära
relationer”. Det finns personal internt som har gått utbildningen och som kommer att vara utbildare.
Tierps Kommun
Mikael berättar om gruppen; barn som far illa i våldsamma relationer, har ökat under sommaren.
Mikael nämnde också att Arbetsmarknadsenheten, Arken, kan användas i större utsträckning, än den
gör.

3. INFORMATION
LOKUS gruppen samtyckte till det utbildningsförslag som Åsa Witkowski lämnat gällande en
utbildningsdag för partsamordnarna den 6/11. Maria kontaktar Åsa och ger klartecken till henne.
Vidare hade Maria en fråga om samordningsförbundet kan bekosta kurslitteratur till en utbildning i
”att utbilda om mäns våld mot kvinnor” vid Uppsala Universitet. Det rör sig om 5 stycken böcker, och
gruppen sa ja till detta.

4. ÖVRIGT
Maria fick återkoppling på de förslag hon lämnat för synpunkter till LOKUS:
Det bildspelet till kommande seminarium för LOKUS-gruppen ska revideras och förkortas.
Vi pratade också om vad som är viktigt med projektet och vad LOKUS vill föra fram på seminariet.
Lokus ser positivt på samverkan och vill se en utveckling av en samverkan som håller på lång sikt. För
att samverkan lång siktligt ska hålla gäller det också att ”smörja samarbetet” med parterna som är
med.
Blanketten ”överenskommelse i samverkan” bytte namn till ”planering i samverkan” efter synpunkter
från gruppen. Blanketten ska endast lämnas till klienten i samband med samverkan.
Ingen hade synpunkter på agendan till planeringsdagen den 17/11.
Vid nästa möte kommer Jeanette Magnusson att ersätta Victoria från Arbetsförmedlingen.

5. DATUM FÖR NÄSTA MÖTE
Nästa möte den 23/10 kl. 9.00-12.00 hos IFO, Torggatan 4, Tierp. Lokal Smaragden. Det betyder
alltså att vi inte ska vara i Verkstans lokaler.

//Maria Stenlund

