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§ 14
Dnr

Projektet NISA och information från Arbetsförmedlingen
Beslut

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet

Margareta Söderberg, nätverksansvarig ESF Projekt NISA och Boel Edman
Jansson Arbetsförmedlingen informerar om,
Projekt NISA- nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden
NISA drivs sedan 2017 som ett samverkansprojekt mellan
arbetsförmedlingen och ESF. Syftet för projektet är att genom nyorientering
få långtidsarbetslösa individer att etablera sig på arbetsmarknaden och
komma ut i arbete eller utbildning. Projektet kommer att avslutas i mars
2020 efter tre år.
Genom kartläggning och vägledning och samverkan stärks samarbetet med
arbetsgivare och ger stöd och hjälp till deltagarna i projektet på vägen mot
ett arbete. En del av vägledningen innefattar att höja sin egen medvetenhet
om sig själv och få insikt om vad du behöver för att få ett bättre liv. Detta
genomförs genom en ny metod kallad ACT (Acceptance and Commitment
Therapy).
Projekt NISA drivs på flera orter, bland annat i Tierp där 118 individer
deltagit och delats in i grupper om ca 5-10 individer under 8 månaders
perioder. I norra Uppland har projektet per september månad 2019 lett till
att 38 % av deltagarna har kommit ut i arbete eller utbildning.
Arbetssökande med funktionsnedsättning:
Arbetsförmedlingen har ett bra stöd via webben där man kan hitta
information kring funktionsnedsättning och stöd för att förbättra
möjligheterna på arbetsmarknaden.
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-ochersattning/funktionsnedsattning
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Arbetsförmedlingen erbjuder bland annat möjligheter till:
•
•
•
•
•
•

Anpassat jobb
Personligt stöd
Stöd när individen söker jobb(tolk, vägledning, rehabilitering etc)
Specialister på arbetsförmedlingen
Hjälpmedel
Stöd för dig med funktionshinder: bidrag för personligt biträde,
hjälpmedel på arbetsplatsen, individuellt pedagogiskt stöd vid
utbildning, lönebidrag, psykosocialt anpassningsstöd, Samhall,
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, SIUS(särskild stödperson
för introduktion och uppföljningsstöd)

Rådets synpunkter

Frågor ställs om informationen och diskussion förs.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 15
Dnr

Lärvux
Beslut
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sandra Karlsson från Lärvux informerar om,
Lärvux Tierp
Lärvux är en del av vuxenutbildningen och vänder sig till vuxna med
intellektuellt funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Studierna leder
ofta till stor personlig utveckling och ökad självkänsla. Lärvux har en egen
kurs- och timplan och du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå.
Lärvux har sina lokaler på Högbergsskolan och har 11 elever just nu men ett
stort behov av ytterligare platser. Eleverna läser 2-3 timmar per dag och
jobbar också inom daglig verksamhet. Elevgruppen anpassas efter
individernas behov och struktureras utifrån vad de själva behöver.
Innevarande termin erbjuds kurser i språk och kommunikation, svenska,
matematik, engelska. I undervisningen används hjälpmedel som Ipads,
datorer, bildstöd och ILT vilken är en inläsningstjänst med inlästa
läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar
och tester för kartläggandet av dyslexi.
För att läsa mer om Lärvux Tierp, besök:
https://www.tierp.se/hogbergsskolan/studera-som-vuxen/larvux-.html
Rådets synpunkter
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
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§ 16
Dnr

Information från verksamheten Vård och omsorg
Beslut
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och omsorg informerar om









Ny MAS(medicinskt ansvarig sjuksköterska) är anställd och börjar
anställningen 1 november
Brukarundersökningen är på gång
ÖP 2050 (översiktsplan 2050) ska visa bästa möjliga användning av
mark, vatten och andra resurser. Arbetet är på gång och
medborgardialoger hålls om vilken inriktning kommunen ska ta de
närmsta 30 åren. Mer information finns på Tierps kommuns
hemsida.
Avstämning om effektiv och nära vård 2030. Vi är i etapp 3 och
kommunen, regionen och andra aktörer ser till vårdcentrum och
vilka behov som finns. Närvårdsavdelningen träder i kraft 2021.
Närvårdsavtalet med närvårdsplatser sades upp. Platserna utnyttjades
inte som planerat. Från 1 januari kommer kommunen att tillgodose
den kommunala vården. Risk och konsekvensanalys genomförs.
Det särskilda boendet Hällbacka håller på att avvecklas. Siggbo
vårdboende för äldre byggs. Information om Siggbo finns vidare på
kommunens websida.
FUB ( För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) innebandy
deltar i turnering i Uppsala.

Rådets synpunkter
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
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§ 17
Dnr

Övriga frågor
Beslut
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet








Genomgång av föregående protokoll
Föreningarna ombeds att kontrollera Tierps kommuns hemsida så att
deras uppgifter är korrekta samt meddela medborgarservice
eventuella korrigeringar.
Möbeln invigs vecka 44 med ett stort utbud av aktiviteter.
Föreningarna lyfter inga egna frågor vid dagens sammanträde
Föreningarnas medlemmar uppmanas att anmäla saker som inte
fungerar eller fungerar till Medborgarservice. Ärendet kan då
diarieföras och gå till en tjänsteman.
Rådet för funktionshinderfrågors reglemente ska uppdateras med
aktuella namnändringar. Endast redaktionella ändringar ska göras.
Revidering ska genomföras inom kort.
Socialstyrelsen har anvisningar för att rekvirera statsbidrag till
kommuner för habiliteringsersättning. Tierp har beslutat att bevara
nivån till nästkommande år.
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