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Nr 216. Interpellation av Malena 
Ranch (MP) om konkurrensutsätt-
ning av träffpunkter för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar  
KSN-2012-0665 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till nämnden för hälsa och omsorgs ordförande 
Efter att Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) 
tog beslut om en konkurrensplan för 2012-2014 
har ledamöter i nämnden blivit kontaktade av bru-
kare och personal vid träffpunkterna i Uppsala. 
Anledningen är att planen inkluderar träffpunkter-
na för personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar, som enligt planen ska upphandlas redan 
under hösten 2012. Det finns en stor oro kring vad 
beslutet innebär, inte minst för kontinuiteten i 
träffpunkternas verksamhet. Brukare beskriver det 
som att nämnden ”drog undan mattan” för det kva-
litets- och utvecklingsarbete med brukarråd och 
brukarmedverkan som har initierats och genom-
förts de senaste åren.  
 
Sedan träffpunkterna hotades med nedläggning för 
ett par år sedan har stora förändringar skett inom 
träffpunkterna i Uppsala. På träffpunkten Pepparn 
har man gjort en satsning på en yngre målgrupp 
och har i dagsläget kontinuerliga besök av ett tret-
tiotal unga vuxna. Även brukarmedverkan har ut-
vecklats mycket på olika sätt. Träffpunkten Lind-
ormen drivs idag av föreningen RSMH. Även flera 
andra träffpunkter har stor grad av brukarmedver-
kan. På Vänkretsen håller till exempel brukarföre-
ningen Kungsängsliljan öppet även på fredags-
kvällar och på helger, vilket möjliggjorts genom 
nära samarbete med personalen.  
 
Personalens möjlighet att arbeta långsiktigt med 
verksamheten är en förutsättning för att bygga 
förtroende hos en målgrupp där återhämtningsperi-
oden efter psykisk sjukdom kan vara lång. Eventu-
ella konsekvenser av att utsätta verksamheten för 
korta och tidsbegränsa-de avtalsperioder har skapat 
stor oro bland personer som besöker och engagerar 
sig vid träffpunkterna. Träffpunkterna har specifika 
förutsättningar som man behöver ta hänsyn till vid 
utvecklingen av verksamheten.  
Förra gången träffpunkterna var i farozonen ledde 
de starka brukarreaktionerna mot förslaget till en 

ökad brukarmedverkan och en positiv utveckling 
av verksamheten. Det är uppenbart att det finns en 
stor och berättigad oro för att möjligheterna kom-
mer förändras vad gäller brukarnas möjlighet till 
att utforma verksamheten och verka i nära samar-
bete med personalen i att utveckla verksamheten.  
 
Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor 
till ordförande i NHO: 
 
Fördes det några samtal med brukare och personal 
på träffpunkterna inför bedömningen att träffpunk-
terna skulle utsättas för konkurrens?  
 
På vilket sätt kommer nämnden inhämta erfarenhe-
ter och synpunkter från brukare och personal på 
träffpunkterna inför att tjänstemännen påbörjar 
arbetet med förfrågningsunderlag till konkurrens-
utsättningen som enligt planen kommer att genom-
föras redan hösten 2012?  
 
Är du beredd att ompröva beslutet att Träffpunk-
terna för personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar ska utsättas för konkurrens efter de syn-
punkter som inkommit från brukare vid träffpunk-
terna? 
 
Uppsala den 23 mars 2022 
Malena Ranch 
 
Svar på interpellation 
Först ett tack till interpellanten som belyser en 
fråga som är viktig för en tämligen undangömd 
grupp människor, de med en psykisk funk-
tionsnedsättning. Träffpunkter är platser dit männi-
skor kan söka sig för att få gemenskap, trygghet 
och sysselsättning för att stärka sig i sin situation. I 
Uppsala finns sju träffpunkter, spridda från Nyby i 
norr till Gottsunda i söder, allt för att de skall vara 
tillgängliga för så många som möjligt. En av dem, 
Lindormen på Sysslomansgatan, är föreningsstyrd 
(RSMH) med kommunal personal. De övriga drivs 
av Vård och Bildning. 
 
Alliansens mål är att kunna erbjuda de besökande 
ett varierat utbud av möjligheter på träffpunkterna. 
De som vill gå dit dricka en kopp kaffe och få so-
cial värme och stöd, de som direkt eller efterhand 
vill göra något mer ex stärka sina kunskaper inom 
ett intresse-område. Alla skall kunna känna att 
träff-punkten är en mötesplats för deras behov och 
alla ska känna sig välkomna. 
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Vi i Alliansen har hela tiden uppmuntrat till bru-
karmedverkan och brukarstyrning och ser med 
glädje på att detta nu gått så långt att man bildat ett 
brukarråd, ett brukarråd som kan vara kontaktyta 
mot samhällets aktörer. Vi ser detta som ett led i en 
utveckling där brukarna själva tar sig möjligheter 
att påverka den verksamhet som bedrivs på träff-
punkterna. NHO tog i februari beslut om en kon-
kurrensutsättnings-plan för de närmaste åren och 
en del i den berör som interpellanten riktigt anger 
konkurrensutsättning av de träffpunkter som idag 
drivs i kommunal regi. Interpellantens fråga: ”För-
des det några samtal med brukare och personal på 
träffpunkterna inför bedömningen att träffpunkter-
na skulle utsättas för konkurrens”, vill jag besvara 
på detta sätt att nej det gjorde det inte, men vi 
kommer fram-över fundera på vilka rutiner vi har 
när det kommer till dialog med verksamheter som 
för första gången prövas gentemot andra alternativ 
och initiativ. Antalet träffpunkter kommer inte 
minska i omfattning eller tillgänglighet, kvaliteten 
ska utvecklas och verksamheten ska även framöver 
bidra till ökad social och mental hälsa. 
 
En självklarhet, som tidigare nämnts, är att samråd 
med brukarrådet måste ske för att ha en genomgri-
pande diskussion kring möjligheter och önskemål 
innan en konkurrensutsättning genomförs. Detta 
för att nya möjligheter skall ha framgång. Vi är 
därför mycket glada över de synpunkter som in-
kommit och de diskussioner som förts. Vi i Allian-
sen är alltid måna om att efterhöra synpunkter från 
enskilda och grupper. Vi tycker att konkurrens ger 
en positiv möjlighet till utveckling dels av de be-
fintliga verksamheterna, dels genom de nya idéer 
som de medför hos brukare och hos nya aktörer. Vi 
vill stödja idéburna aktörer och en-skilda männi-
skors insatser så att nya idéer och tjänster utvecklas 
hela tiden. 
 
Återigen, vi är glada över den reaktion som fram-
kommit och kommer självklart att sam-verka med 
det befintliga brukarrådet för att gemensamt nå 
fram till en trygg och bra lösning. 
 
2012-05-16 
 
Stig Rådahl (M) Ordf. NHO 
 
 




