
 
 

 
FUB Uppsala vill Ge makten vidare- ett projekt som drivs med medel från Arvsfonden 2017-2021 
 

Arvsfonden beviljade FUB Uppsala medel för projektets fjärde år, den 11 december 2019. Medlen ska 

användas för att implementera i och tillsammans med Uppsala kommun: brukarrevision enligt LSS, 

strukturerade samtal enligt DMO, arbetsgrupper/brukarråd samt sambandscentralsfunktionen, nedan 

kallad SAM.  

Vi arbetar med delaktighet och rättigheter för personer med utvecklingsstörning. 

 

 

COVID-19 - aktuellt   

Med anledning av det rådande läget, och det faktum att vår målgrupp tillhör en av Socialstyrelsens 

definierade riskgrupper, samlar  vi här observationer ur vårt projektperspektiv. 

Innan pandemin har alla kontakter med målgruppen skett regelbundet och fysiskt. Nu prövar vi olika 

individuella digitala lösningar. Det är uppenbart hur hårt “det digitala utanförskapet” drabbar vår 

målgrupp. Hur information inte når fram, hur isolerade de blir, hur stor rädslan är. Hur egna “lösningar” 

kan bli helt fel. Mycket beror på boendepersonalens kunskap, vilja och möjlighet att ge stöd. Från vår 

kontakt med FUNK-IT-projektet, vet vi att de ännu inte arbetat med boenden.  

Förankring och implementering av vårt projekt i kommunen riskerar att fördröjas. Det är viktigt att innan 

sommaren utse nyckelpersoner till de olika referensgrupperna. 

 

Styrgrupp/Referensgrupper 

Ny styrgrupp blir Liselotte Engkvist, Christina Gustafsson och Monica Petersson från 

omsorgsförvaltningen Uppsala kommun, Ulrika Toresten på förslag från Region Uppsala och Birgitta 

Anér, Pia Ek och Lotte Sederholm från brukarna.  

Pågår: Referensgrupp med personer med utvecklingsstörning är under tillsättning. 

Ett visst arbete med att sammanställa referensgrupper för brukarrevision, strukturerade samtal, 

brukarråd och SAM har påbörjats. 
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Brukarrevision enligt LSS 

Sju revisorer är färdigutbildade varav fyra med egen erfarenhet. 

Utbildning pågår, fem personer utbildas, varav två från kommunen.  

Fyra revisioner på boenden är klara, två revisioner väntar på återföring och en LSS-bostad och ett DV 

står i kö för revision.  

Pågår: Bildstöd och underlag för observationsrevisioner tas fram i diskussion med gruppen via mejl i 

väntan på att få komma ut till verksamheterna igen. Samtal med BriU pågår rörande revisioner inom 

socialpsykiatrin på LSS-boenden. 

 

Strukturerade samtal enligt delaktighetsmodellen 

Fem brukarvägledare och tre verksamma vägledare är utbildade. En vägledare utbildas. Utbildningen 

som hålls av Uppsala kommun är pausad. Vi ingår i Uppsala kommuns DMO-nätverk.  

Pågår: Vi arbetar med att, tillsammans med kommunikationsansvariga på Uppsala kommun, i första 

hand ta fram en text för att kunna presentera för presumtiva beställare från myndigheter och nämnder.  

 

Arbetsgrupper/Brukarråd 

Då chefen för DV slutat, väntar vi på att den/de nytillsatta ska komma på plats för diskussion om hur vi 

går vidare. 

Pågår: Arbetsgruppen boende samlas digitalt för diskussion om vilka frågor de vill arbeta med efter 

övergång till brukarråd. Arbetsgruppen Ungdom håller på att samlas för liknande samtal.  
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SAM 

Ett LSS-centrum, som har uppgiften att slussa vidare och ta hand om frågor som följs upp. Vi hjälper till 

att öka kunskapen hos personer med utvecklingsstörning och de och deras närstående kan bidra med 

expertkunskap och rådgivning. 

Vår nya lokal på Kungsängsgatan 33C ligger centralt i Uppsala, med närhet till Träffpunkt Gudrun. På 

grund av smittrisken hålls verksamheterna i huset stängda, och projektet kan inte arbeta på plats.  

Pågår: Lokalen behöver göras iordning, diskussion förs om var kostnaden för detta ska ligga. Vi för 

samtal runt hur SAM ska arbeta. 

På grund av coronapandemin har vi ett erfarenhetsutbyte med våra samarbetspartner från 

studieförbunden kring olika digitala lösningar. Dessa erfarenheter kan utnyttjas i en framtid för att nå 

fler i målgruppen för rekrytering till brukarrevision, strukturerade samtal och brukarråd. Dokumentation 

runt kommunikation mellan studiecirkelledare och SAM diskuteras. Där ingår även cirkelledarens ansvar 

och sekretesshantering. Även kontakt med Dialogforum (Fyrisgården) och brukarombuden.  

 

Föreläsningar och kurser  som går att boka antingen kostnadsfritt eller mot arvode 

IBIC, individens behov i centrum, Barbro Lewin, funktionshinderforskare, del 1 och del 2. De finns 

inspelade. Tid ca 30 minuter/del.  

Stjärnklart - Angelina Österholm och Maria Sedvallson om bemötande i vård och omsorg. 1,5 timme. 

Ta makten över ditt liv – Thomas föreläser via Sesam. Två timmar inkl paus.  

Vägen till makt över sitt eget liv Thomas föreläser tillsammans med Kajsa Råhlander och Anders 

Wahlström om att bli vuxen, föräldraskap och personalperspektiv. Två timmar inkl paus 

Kurser som går att boka efter överenskommelse: 

Ta makten över ditt liv -  kurs med dramapedagogiska metoder. Erbjuds för dagliga verksamheter  

Köra elrullstol - kursen finns och genomförs på förfrågan 

För kontakt eller frågor 

ring vårt kontor vardagar 8-16  0705567067 

eller mejla Lotte Sederholm, projektledare 

lotte.sederholm@uppsala.fub.se  
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