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§ 6 
Dnr      
 
Information från verksamhetsområde Bistånd samt presentation 
av ny områdeschef   
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne Eriksson, områdeschef bistånd presenterar sig samt berättar om 
biståndsenhetens verksamhet där 17 medarbetare arbetar. De flesta som 
arbetar där är utbildade socionomer, beteendevetare eller har gått 
programmet social omsorg. Kontoret är beläget i IFO-huset bredvid  
kommunhuset. 
 
Biståndsenheten arbetar bland annat med anhörigstöd, 
bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst, Insatser enligt LSS 
och SoL inriktning äldre samt avtal med externa aktörer. 
 
Anne informerar kring den aktuella lagstiftningen samt de kundkretsar som 
biståndsenhetens verksamhet riktar sig mot.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 7 
Dnr      
 
 
Effektiv och nära vård, nulägesrapport  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Hällström, närvårdsstrateg vid Tierps kommun presenterar en 
nulägesrapport gällande effektiv och nära vård med anledning av rådande 
omständigheter kring Covid 19 samt delar information kring uppdraget. 
  
Nära vård är i linje med WHOs mål och är en internationell rörelse där 
fokus flyttas till människan. Undersökningar från 2020 visar på hur svenska 
befolkningen jämfört med andra länder upplever vården och där 
framkommer att områden som delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet är i 
behov av insatser. 
 
Ett inriktningsbeslut om en primärvårdsreform fattades i november 2020. 
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får 
en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan och där patienten är 
delaktig. 
 
Vad är då aktuellt för oss i Tierp och Uppsala län? 
- Fokusförflyttning från organisation till relation. 
 
Vi jobbar med utveckling av vårdcentrum. Först ut är att starta vårdcentrum 
och en närvårdsenhet som planeras vara igång innan slutet av 2021. 
 
- Från passiv mottagare till aktiv medskapare. 
 
Vi jobbar lokalt med framtagning av patientkontrakt. Tillsammans med 
Innera som utvecklar 1177, deltar Tierps kommun i ett projekt för att finna 
nya funktioner för att kommunicera.  
 
- Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. 
 
Här jobbar vi med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. 
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- Gå från isolerade insatser till samordning utifrån personens fokus.  
 
Vi jobbar med utveckling av fast vårdkontakt och pilot projekt 
Äldremottagning.  
 
Nära vård: Framgångsfaktorer för den nära vården är personens behov som 
utgångspunkt, samverkan istället för parallella verksamheter, 
patientkontrakt, utgå från ”mina behov”, ny teknik för att utveckla 
arbetssätt, utveckling av egenvård, kompetensförsörjning för att arbeta över 
traditionella gränser och att arbeta preventivt och proaktivt. 
 
En workshop kommer att hållas digitalt den 27 maj 2021 för att belysa 
brukarperspektivet, innovationsjakt om delaktighet. Anmäl intresse till 
sekreterare för rådet för att delta. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 8 
Dnr      
 
Information från Kultur och fritid   
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Bergström och Michael Sjöberg från Kultur och fritid informerar om 
biblioteket och aktuellt för funktionshindrade samt fritidsgårdens arbete 
med funktionshindrade. 
 
Nu i Coronatider är några verksamheter på paus men nya planeras när 
restriktionerna släpps. Tydligt under pandemin är att biblioteken är en viktig 
mötesplats och fyller en social funktion. Det är viktigt att kunna ställa om 
verksamheten och vara redo.  
På kulturhusets och bibliotekets hemsida finner du information om aktuella 
samt kommande verksamheter och evenemang. Ett urval av dessa finner du 
här nedan:   
  
-Inom biblioteket har vi mini-infoteket, riktat till personer med 
funktionshinder eller deras anhöriga och övriga som är intresserade av att 
öka medvetenheten kring olika slags funktionshinder.  
 
Bokbussen är pausad men bibliotekens verksamhet fortsätter i 
Coronaanpassad form.  ”Meröppet” införs, även med obemannade bibliotek. 
”Boken kommer” är ett projekt där personal kommer ut med böcker på 
begäran till dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning 
inte kan ta dig till biblioteket själv. Bokautomaten och kapprumsbibliotek är 
också en del av bibliotekens verksamhet. ”Boka en bibliotekarie ”, där 
daglig verksamhet kan boka en bibliotekarie att komma ut till dem. 
  
-Två gånger per år utvärderas aktiviteterna och två gånger per år genomförs 
träffar med ”kung.nu”, en av kommunens satsningar på att öka 
inflytande och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning i 
Norduppland.  
 
-I naturguiden finner du utflyktsmål med tillgänglighetsanpassade 
verksamheter. Tips om smultronstället i Ledskär där ett nytt anpassat 
fågeltorn finns.  
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-FOU-tisdagar:  Fritidsgård för funktionsvarierade. Öppettider är tisdagar 
17:00-20:00 för ungdomar med funktionsvariationer från 12 år och uppåt. I 
dagsläget är verksamheten påverkat av Corona och de restriktioner som 
finns. Detta är en del av fritidsgården där personalen hittar på aktiviteter och 
samarbetar med biblioteket och kulturskolan genom subventionerade 
aktiviteter. Se mer information om fritidsgårdarna på webben, www.tierp.se. 
 
-Särskolan på Högberg får miljöpris under maj månad för sitt arbete med 
miljöfrågor.  
 
-Badet  i Örbyhus är öppet med restriktioner för de som behöver motionssim 
av medicinska skäl.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 9 
Dnr 2020/734    
 
Sammanträdesdagar för Tierps kommun 2021  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att flytta sammanträdesdagen den 20 oktober 2021 till den 11 oktober 2021 
samt 
 
att utbildningsdagen flyttas till hösten 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor står att rådet ska 
sammanträde minst fyra gånger per år samt ha en utbildningsdag per år. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
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§ 10 
Dnr      
 
Övriga frågor- Utbildningsdagen i maj 2021  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Övriga frågor som lyfts av ordförande eller rådets medlemmar under 
sammanträdet. 

 Utbildningsdagen 2021- innehåll diskuteras. Förslag kan skickas in 
till rådets sekreterare. Utbildningsdagen flyttas till hösten 2021 på 
grund av rådande pandemi.  

 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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