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Tid och plats  30 november 2022, kl.13:00 – 16:00 i lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 11 - § 14 

   

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Barbro Forsman 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Förtroendevalda ledamöter 

 
Lotta Carlberg (C), ordförande  
Åsa Sikberg (M) 
Viktoria Söderling (S) 
 

Ledamöter  
 
Anna-Stina Larsson (FUB) 
Annette Thorell (HRF), §§ 11-12 
Karin Jansson (Astma-Allergi) 
 

 

Beslutande ersättare Barbro Forsman 
(Reumatikerförbundet) 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   
 

Tjänstemän och övriga Helena B Jansson, sekreterare / förändringsledare 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef vård och omsorg, § 11 
Jenny Hedberg, områdeschef Funktionshindradeomsorgen § 11 
 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Helena B Jansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 
 
 
 Justerande 
 
    Barbro Forsman   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop Dnr  
 
 Val av justerare Dnr  
 
§ 11 Anhörigcentrum och 

Funktionshinderomsorgen 
Dnr  

 
§ 12 Effektiv och nära vård. Nuläge och 

framtid. 
Dnr  

 
§ 13 Sammanträdesplan 2023 KS/2022:84  
 
§ 14 Kommande råd och mandatperiod. 

Diskussion. 
Dnr  
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§ 11 
Dnr   

Anhörigcentrum och Funktionshinderomsorgen 
 
Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetenschef för Vård och omsorg, informerar om 
vad som är på gång inom Anhörigcentrum. 
 

- Vilka är vi på Anhörigcentrum? 
- Vem har rätt att ta del av anhörigstöd? 
- Varför är det viktigt med anhörigstöd? 
- Vilket stöd kan anhörigstöd erbjuda? Enskilda stödsamtal och 

rådgivning, anhörigträffar, information, föreläsningar och 
utbildningar, med mera. 

- Drop-in café för anhöriga finns för fika, träffa andra anhöriga, träffa 
anhörigkonsulenter. Tisdagar kl. 10:00-12:00 på Torggatan 4, Tierp. 
Ingen föranmälan krävs. Information finns även på hemsidan; 
https://www.tierp.se/tierp.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga.html 

 
Jenny Hedberg områdeschef Funktionshindradeomsorgen informerar om 
framgångsfaktorer inom Funktionshindersområdet 2022 
 

- bakgrund med insatser/verksamheter inom området 
- utvecklat arbetet med brukarens genomförandeplan utifrån metoden 

IBIC (Individens Behov I Centrum) som Socialstyrelsen tagit fram  
- stärkt kontaktmannaskapet mellan utsedd personal och brukaren  
- teamets arbete har förstärkts, alla berörda medarbetare runt individen 

samverkar  
- aktiviteter såsom Fredagsfys och uteaktiviteter har kommit gång 

igen 
- 40-timmarsvecka i daglig verksamhet har erbjudits brukare, 10 

stycken har tackat ja.  
- Kung.nu, en inflytandegrupp med brukare har påverkat till mer 

lättlästa kommunala dokument och möjligheten att få förtjänsttecken 
samt frågor inom Kultur&Fritid. 

https://www.tierp.se/tierp.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga.html


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för funktionshinderfrågor 
2022-11-30 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

4 
 

- Utbildningssatsningar; Första hjälpen psykisk hälsa (MHFA), 
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Min 
säkerhet, Hjärt- och lungräddning (HLR) och inom brandskydd. 

- Ny gruppbostad med 6 lgh och teckenspråkskompetens startade 3 
januari på Bofinksvägen, Tierp.  
 

Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 12 
Dnr   

Effektiv och nära vård. Nuläge och framtid. 
 
Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena B Jansson, förändringsledare, informerar om nuläge för Effektiv och 
nära vård 2030. 
 
- motiv och syfte med omställningen mot Effektiv och nära vård,  
- nuläge med vad som sker just nu  
- vad som planeras ske närmaste tiden 
- hur rådets medlemmar kan bidra med medskick av frågor som kan behöva 
åtgärder 
 
Vad fungerar mindre bra i kommunens verksamheter?  
Vad fungerar mindre bra i regionens hälso- och sjukvård?  
Vad ser ni för brister i samverkan inom kommunen eller med regionen?  
 
Medskick från rådet: 
 Reumatiker med artros i händer får idag åka till Samariterhemmet 

för hjälpmedel och rådgivning. Det borde finnas någon i Tierp viss 
dag i veckan. 

 Aktiv ortopedteknik som ordnar inlägg och specialskor till 
bl.a. reumatiker fanns på Vårdcentralen 2 gånger/månad till och med 
pandemins början. De har inte fått någon lokal. Personer som 
behöver deras rådgivning och hjälp får åka till Bergsbrunnagatan i 
Uppsala. 

 Vissa besök går ej som sjukresor, då är det svårt för många att ta sig. 
 Problem med kö på 4-5 månader till hörselmottagningen, med två 

audionomer som täcker upp även Östhammar. Servicebesök går 
fortare att få tid för.  

 Närvårdsenheten 15 platser, startat med dagpatienter. Från 15 jan 
kommer 5 platser dygnet runt. Jouren har flyttat in tillfälligt p g a 
ventilationsproblem.  

 Geriatriken avd. 2, varför är den stängd just nu?  
 Info om kommunens verksamheter i Annonsbladet Norra Uppland 

vore bra.  
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 Ny läkare för diabetes typ 2 har kommit, bra. 
 Medicinsk fotvård utreds, vilka patientgrupper är aktuella? RA, 

diabetes osv Det är brist på medicinska fotvårdare, usk/fotvårdare. 
Det finns två i Örbyhus och en i Karlholm.   

 Logopeder på skolor, hur ser det ut? Det är lång kö till stöd.  
 Godkända betyg i grundskola ligger lågt i Tierp. Många blir 

hemmasittare. Tidiga insatser viktigare oavsett diagnoser för att 
förebygga!  

 Lång BUP-kö har bidragit till placeringar med kostnader för 
kommuner. 

 Case ”psykisk hälsa” från workshop var ögonöppnare. Ska verkligen 
skolan göra en pedagogisk utredning? Kolla med SamBaT hur de 
kan lyfta detta.    

 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 13 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 2023 
 
Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 
 
Torsdagen den 9 februari, klockan 13:00 
Torsdagen den 20 april klockan 13:00 
Onsdagen den 17 maj utbildningsdag 
Torsdagen den 28 september klockan 13:00 
Torsdagen den 23 november klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar  
för år 2023. Förslaget har tagit hänsyn till kommunens planering för övriga 
beslutsinstanser.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Berörda chefer 
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§ 14 
Dnr   

Kommande råd och mandatperiod. Diskussion. 
 
Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Diskussion kring kommande mandatperiod för rådet och planering 
framöver. 
  
Föreningarna har nominerat representanter till rådet, sista dag var 1 
november. På kommunstyrelsen 11 januari kommer nya ledamöter och 
ersättare att utses.  
 
Viktigt till nästa mandatperiod är att ordna introduktion med:  

- Nya reglementet  
- Information om ”Effektiv och nära vård”  
- Sammanträdesdatum  
- Hur rådet används som remissinstans behöver aktualiseras 

 
Rådets synpunkter 
En summering görs över vilket värdefullt arbete som skett under 
mandatperioden. Stort tack riktas till alla som varit med i rådet den här 
tiden.. 
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