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Bryggansökan till Allmänna arvsfonden 
för FUB:s projekt Ge makten vidare 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna Uppsala kommuns förbindelse i ansökan till Allmänna arvsfonden enligt 
bilaga 2 

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta regelverk kring arvoden för samtalsmodellen 
och brukarrevisioner 

Sammanfattning 
Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, har sedan 1 mars 
2017 drivit ett projekt, Ge makten vidare.  Det övergripande syftet med projektet har 
varit att öka inflytandet för målgruppen. Medel har beviljats av Allmänna arvsfonden 
för sammanlagt tre år och en månad, till och med mars 2020. 
 
FUB har för avsikt att ansöka om cirka 1 mnkr för ett fjärde år från Allmänna 
arvsfonden.  Förutsättningen för att det ska beviljas är att kommunen förbinder sig att 
från 1 april 2021 finansiera och implementera de metoder och arbetssätt som Ge 
makten vidare har utvecklat.  
 

Ärendet 

Ge makten vidare har i huvudsak tre olika metoder och arbetssätt som Uppsala 
kommun skulle kunna ta del av och implementera i nämndens verksamheter. Uppsala 
kommun har i flera år använt en delaktighetsmodell som är framarbetad av region 
Skåne och nämnden har genomfört ett stort antal delaktighetsslingor inom 
kommunens verksamheter. Modellens bärande idé är att stödja och öva brukarnas 
förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra 
brukare som de delar vardagen med.  

Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, 
brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Alla 
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samtal leds av vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen centreras kring 
ett särskilt valt vardagligt tema utifrån brukarnas intresse.  

Ge makten vidare har använt den värdegrund som finns för delaktighetsmodellen. Den 
strukturerade samtalsmodellen har vidareutvecklats för att användas hos andra 
nämnder. Fem brukarvägledare har utbildats av Ge makten vidare. Projektet har 
genomfört delaktighetsslingor på färdtjänstenheten, på överförmyndarnämnden och 
på Försäkringskassan. För närvarande genomförs slingor med omsorgsförvaltningens 
biståndshandläggare, bibliotek, LSS-råd och Studiefrämjandets dagliga verksamhet. 
Slingorna har inneburit att förvaltningar har velat ha utbildning kring olika 
funktionsnedsättningar. Ge makten vidare kommer att under 2020 ta betalt för slingor 
hos externa verksamheter så att dessa avgifter kan bekosta arvoden för de brukare 
som deltar i eller håller i samtalen.  

Förslaget är att Uppsala kommun från och med 1 april 2021 ska ansvara för och 
finansiera samtalsmodellen i befintlig förvaltnings- och verksamhetsstruktur. Det 
innebär att kommunen ska ha en tjänsteperson som inom sin tjänst ska ansvara för 
slingorna, utbildar vägledare och fångar upp frågor från LSS-användare via exempelvis 
brukarråd och sambandscentral. Avsikten är att öka kunskapen hos berörda instanser 
om målgruppen och deras åsikter. De brukare som deltar i denna form av samtal får 
arvode och därför bör en avgift tas ut av extern verksamhet som berörda myndigheter 
och nämnder. 

Brukarrevision 

Brukarrevision är en modell som används inom verksamheter för personer med 
intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar.  Den är ett verktyg för 
kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar 
brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande. 
Resultatet redovisas i en granskningsrapport. I rapporten skriver revisionsgruppen om 
hur den besökta verksamheten fungerar.  

Ge makten vidare har under projekttiden utbildat fyra godkända brukarrevisorer och 
två medarbetare i Uppsala kommun i metoden brukarrevision. En revision är 
genomförd och fyra pågår. Under 2020 kommer ytterligare åtta revisioner att 
genomföras. Ge makten vidare genomföra brukarrevision enbart med fokus på LSS-
gruppen. Om nämnden beslutar att godkänna förbindelsen till Allmänna arvsfonden 
skulle Uppsala kommunen kunna använda modellen som en del av uppföljningen av 
både egenregi och upphandlad verksamhet. Modellen kräver att det finns en anställd 
samordnare för brukarrevisionerna samt att fler utbildas till revisorer, både 
medarbetare och personer med egen erfarenhet.  

Göteborg har under tio år använt brukarrevisioner som ett verktyg i sitt kvalitetsarbete. 
Deras brukarrevisioner genomförs inom både LSS-området och socialpsykiatrin. Den 
genomförs i bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, 
boendestöd, personliga ombud, bostäder för hemlösa och missbrukare. De genomför 
15 - 20 revisioner per år och de har cirka 160 brukarrevisorer och cirka 70 personal 
utbildade. Rapporter och utbildningar genomförs av en samordnare på 75 procent. I 
varje revision deltar en eller två personal på bekostnad av verksamheten. Göteborg tar 
11 500 kr för en revision från verksamheten som granskas, vilket bekostar arvoden för 
brukarrevisorer.  

Uppsala kommun behöver undersöka möjligheten att fakturera för brukarrevisioner. 
Uppdrag från andra kommuner bör kunna faktureras.  De brukare som deltar i Ge 
makten vidares revisioner har fått arvode.   
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Föreningen Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län (BRiU) genomför brukarrevisioner 
inom det socialpsykiatriska området. De får föreningsbidrag från omsorgsnämnden 
och från Region Uppsala. De tar betalt för varje revision. De har bl.a. genomfört en 
revision av personliga ombud i Uppsala län och har redovisats för uppdragsgivaren i 
februari. På uppdrag av Uppsala kommun gjordes 2016 en brukarrevision av det 
sociala Kooperativet Capella och träffpunkten Ymer med fokus på deras 
sysselsättningen.  2017 genomfördes dessutom en revision på boendet på 
Fyrislundsgatan 62 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS).   

Enligt den lokala överenskommelsen med föreningslivet (LÖK) så ska kommunen föra 
en dialog med berörda föreningar när investeringar som direkt påverkar 
föreningslivet och dess intressen görs och inte heller ta över verksamhet som 
föreningar driver utan föregående dialog med berörda parter. Nämnden bör därför 
ha en dialog med  BRiU för att ta vara på erfarenheter och finna samordningsvinster 
med föreningen.  
 

Sambandscentral 

Under fjärde året driver Ge makten vidare 6 - 11 arbetsgrupper samt har cirka 100 
referenspersoner. Referenspersonerna är en förutsättning för rekrytering av deltagare 
till samtal, samtalsmodellen, brukarvägledare och brukarrevisorer. De är också en 
förutsättning för att målgruppen ska få sina röster hörda och därigenom få ökat 
inflytande. 

Uppsala kommun kommer att överta arbetsgrupper och bilda brukarråd med ansvar 
för olika frågor.  Kommunen ska på ett systematiskt sätt ta hand om synpunkter och 
frågor från allmänhet, brukarråd, samtalsmodellen och de studiecirklar som Ge makten 
vidare har startat under de första tre åren. Kommunen kommer att sträva efter att 
inordna så mycket som möjligt i kommunens ordinarie processer och system som 
exempelvis synpunktshanteringssystem, kommunens kontaktcenter och andra 
kommunikationskanaler. 

Information och kommunikation 

Uppsala kommun ska under 2021 överta det fortsatta ansvaret och finansieringen kring 
utarbetande av information kring strukturerad samtalsmodell, brukarrevision och 
sambandscentral. I arbetet med att ta fram information finns målgruppen med. 
Kommunen sprider information om de nya metoderna så att de blir kända av alla 
berörda och ansvarar även för kommunikation mellan målgrupp, förvaltning och 
nämnd gällande metoderna.  

Uppsala kommun arbetar med målgruppsanpassad kommunikation i enlighet med 
lagstiftning och kommunens Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. 

Avslutning 

Ge makten vidare har betalat arvode på 125 kr/timme till brukarrevisorer och 
deltagande i delaktighetsslingor. Om nämnden ska betala arvode behöver ett 
regelverk utarbetas kring när arvode ska betalas och hur mycket. Det reglemente som 
finns gällande arvode för förtroendevalda är inte helt anpassat eftersom det inbegriper 
förberedelser innan möten.  

Omsorgsnämnden har vidareutvecklat olika modeller och forum för att öka 
brukarinflytandet utifrån den kommungemensam handlingsplan (Program för full 
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delaktighet för personer med funktionsnedsättning). Inom omsorgsnämnden har ett 
aktivt demokratiarbete pågått med ambitionen att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna förstå hur de kan påverka och hur beslut fattas. 
Kontinuerliga möten med LSS-rådet och det kommunala handikapprådet, 
anställningen av brukarombud och öppna nämndsammanträden.  

Med de metoder och aktiviteter som Ge makten vidare har arbetat fram kommer 
Uppsala kommun att vara i framkant vad gäller arbete med inflytande och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning.  

För omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund 

 

Bilagor:  

Bilaga 1: Beräkning av kostnad för nämnden 

Bilaga 2. Kommunens förbindelse gällande projektet Ge makten vidare 

Bilaga 3. FUB:s ansökan till allmänna arvsfonden. Denna kan komma att revideras efter 
nämndens beslut.  
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Kostnader per helår 2021 

Kostnad per helår  
 Kostnader Intäkter 

Lokal         25 000 kr  
25 % tjänst externa delaktighetsslingor  
Arvoden 4 slingor 

      148 400 kr 
         21 600 kr 

4 x 5 000 = 20 000 kr 

Tryckkostnad broschyrer 2 500 kr  
12,5 % samordnare brukarrevision 
Arvoden 8 revisioner 3 personer x 11 tim  

        85 000 kr 
          43 200 kr 

    1 extern 11 500 kr 

25 % tjänst arbetsgrupper, brukarråd        156 000 kr  
Totalt         +481 700  31 500 kr 
Nettokostnad 450 200 kr* 
Nettokostnad inklusive OH på 5 %   

472 710 kr 
Nettokostnad från 1 mars 2021 393 925 kr 

* Kostnad arbetstid för broschyrer och webbsida ej medräknat. Arbetstid för möten 
för övriga tjänstepersoner utöver projektledare för att bygga upp olika råd är inte 
medräknad.  
 

 

+ 



Sida 1 (2) 

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Kommunens förbindelse gällande 
projektet Ge makten vidare 
Under förutsättning att Allmänna arvsfonden beviljar projektet Ge 
makten vidare medel för år fyra förbinder sig Uppsala kommun för tiden 
1 april 2021 t o m 2022 följande: 

Några ordförklaringar : 

Med “metoder” nedan menas arbetssätt eller aktiviteter, som projektet funnit öka 
inflytande och delaktighet för målgruppen och genomförbara inom befintliga 
verksamheter.  

Strukturerad samtalsmodell 

Uppsala kommun övertar 1 april 2021 ansvaret för att finansiera och implementera 
samtalsmodellen i befintlig förvaltnings- och verksamhetsstruktur. Det är en 
strukturerad samtalsmodell anpassad till målgruppen inspirerad av 
Delaktighetsmodellen (DMO), som har utvecklats av Skånes kommunförbund. 
Modellen är en redan etablerade metod mot myndigheter, nämnder och förvaltningar i 
Uppsala. Det innebär att kommunen ska ha en ansvarig tjänsteperson för 
verksamheten, ska utbilda vägledare och fånga upp frågor från LSS-användare via 
sambandscentralsfunktionen; frågor där metoden kan användas för att öka kunskapen 
hos ovan berörda instanser. Det innebär också att de brukare som deltar i denna form 
av samtal får arvode och att en avgift därför tas ut av extern verksamhet för 
genomförda samtal samt eventuell utbildning från berörda myndigheter och nämnder. 

Brukarrevision 

Uppsala kommun övertar ansvaret att finansiera metoden brukarrevision enligt LSS 
genom att implementera den. Det kommer att innebära att utse en samordnare för 
brukarrevisionerna samt utbilda fler revisorer, både medarbetare och personer med 
egen erfarenhet samt identifiera LSS-verksamheter att granska. Undersöka möjlighet 
att fakturera för brukarrevisioner i exempelvis andra kommuner.  

Sambandscentralen 

Uppsala kommun kommer att överta det fortsatta ansvaret och finansieringen för 
sambandscentralsfunktionen. Det innebär att kommunen övertar arbetsgrupper och 
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bildar brukarråd med ansvar för olika frågor till daglig verksamhet. Kommunen ska på 
ett systematiskt sätt ta hand om synpunkter och frågor från allmänhet, brukarråd, 
samtalsmodellen och de studiecirklar som Ge makten vidare har startat under de 
första tre åren i projektet. Detta ska inordnas i det ordinarie 
synpunktshanteringssystemet.  

 

Information och kommunikation 

Uppsala kommun övertar 1 april 2021 det fortsatta ansvaret och finansieringen kring 
utarbetande av information kring strukturerad samtalsmodell, brukarrevision och 
sambandscentral. I arbetet med att ta fram information finns målgruppen med. 
Kommunen sprider information om de nya metoderna så att de blir kända av alla 
berörda. De ansvarar även för kommunikation mellan målgrupp, förvaltning och 
nämnd gällande metoderna.  

Uppsala kommun arbetar med målgruppsanpassad kommunikation i enlighet med 
lagstiftning och kommunens Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

 



FUB:s bryggansökan för år fyra i projektet Ge makten vidare 

Några ordförklaringar : 
Med “metoder” nedan menar vi arbetssätt eller aktiviteter, som projektet funnit öka infly-
tande och delaktighet för målgruppen och genomförbara inom befintliga verksamheter i  

Strukturerad samtalsmodell 
Ge makten vidare 
Under fjärde året förvaltar ge makten vidare en strukturerad samtalsmodell anpassad till 
målgruppen inspirerad av Delaktighetsmodellen (DMO), som har utvecklats av Skånes 
kommunförbund, vilket innebär att vi kommer att tillämpa denna i Uppsala redan etablerade 
metod mot myndigheter, nämnder och förvaltningar i Uppsala samt utbilda fler vägledare. 
De brukare som deltar är arvoderade och för detta kommer Ge makten vidare att från och 
med mars 2020 ta en avgift av förvaltningar, bolag och berörda myndigheter 

Brukarrevision 
Under fjärde året förvaltar Ge makten vidare metoden brukarrevision enligt LSS vilket in-
nebär att vi kommer att genomföra åtta revisioner samt utbilda minst fyra brukarrevisorer 
samt en av kommunens medarbetare. I dagsläget finns fyra brukarrevisorer som är färdig-
utbildade. Brukarrevisorerna får arvode.   

Sambandscentralen 
Under fjärde året förvaltar Ge makten vidare Sambandscentralen som består av 6 -11 ar-
betsgrupper och cirka 100 referenspersoner och som är en förutsättning för rekrytering av 
deltagare till samtal, samtalsmodellen, brukarvägledare och brukarrevisorer. De är också 
en förutsättning för att målgruppen ska få sina röster hörda och därigenom få ökat infly-
tande. 

Information och kommunikation 
Under fjärde året samverkar Ge makten vidare med kommunens kommunikatörer kring ut-
arbetande av information kring strukturerad samtalsmodell, brukarrevision och sambands-
central. I arbetet med att ta fram information finns målgruppen med. De sprider information 
om de nya metoderna så att de blir kända av alla berörda. De ansvarar även för kommuni-
kation mellan målgrupp, förvaltning och nämnd gällande metoderna.  

Pia Ek - pia.ek@telia.com 
Lotte Sederholm lotte.sederholm@uppsala.fub.se 
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