
Medborgardialog för unga vuxna med psykisk 
ohälsa och/eller NPF

HSO Uppsala kommun i nära samarbete med Uppsala kommun

Med stöd från Allmänna Arvsfonden 
okt 2019-okt 2022



Målgrupp

Unga vuxna (25-35år) som har (eller upplever sig ha) psykiska och/eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som varken arbetar eller studerar.



Utgångspunkter

◦ Unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller NPF är en växande grupp i samhället

◦ Denna grupp riskerar marginalisering

◦ Få är representerade inom HSO:s medlemsföreningar

◦ Låg representation i redan existerande former av råd och dialoger?

◦ Gynnar etablerade former av medborgardialoger vissa deltagare?

◦ Vi behöver utveckla nya former för dialog med denna grupp.



Syfte
◦ Erbjuda personer ur målgruppen en trygg 

plats att utforska sin politiska röst och 
stärka känslan av egenmakt

◦ Stärka målgruppens inflytande och 
delaktighet i politiken

◦ Utveckla en ny form av medborgardialog 
som kan användas för att stärka 
marginaliserade samhällsgruppers politiska 
delaktighet och inflytande.



Metod: Intern-extern dialog



Styrgrupp

◦ Bild till vänster som visar
vår styrgrupp:

◦ Mohamad Hassan, ordf. 
arbetsmarknadsutskottet

◦ Fredrik Larsson, ordf. HSO 
Uppsala kommun

◦ Elisabeth Axberg, Attention 
Uppsala

◦ Annika Vogel, chef för
socialpsykiatrin, OMN

◦ Angelique Prinz Blix, ordf. 
omsorgsnämnden

◦ Julia 
Jennstål (metodutveckling
för projektet) syns också
på bilden



Vi som arbetar med 
projektet
◦ Anneli Gustafsson: samordnare, 75 %.

◦ Julia Jennstål: konsult, metodutveckling, 25 %.



Följande verksamheter vi har kontakt med/ska 
kontaktas för eventuell rekrytering:

 Ung Intro, Navet

 Hikikomori

 Tinget, träffpunkt unga vuxna

 Individuall placement support (IPS)

 Supported education

 Nyby träningsboende

• Boendestöd

• Försörjningsstöd

• Personliga ombud



Resultat och fortlevnad

◦Två rapporter (en för den interna fasen och 
en för den externa fasen)

◦ Jag gör politik ska fortsätta i någon form 
under kommunens ansvar

◦ Intern-extern dialog som metod ska spridas



Frågor till lokala handikapprådet:

1) Lämpligt bakgrundsstudier för oss i projektet: Tips 
om politiska frågor som berör målgruppen och som 
varit på agendan i Uppsala kommun?



Hitta oss på:

◦ https://internexterndialog.se

◦ Instagram och Facebook sök på Jag gör politik

◦ Anneli Gustafsson, samordnare

◦ 070-035 36 91

◦ anneli.gustafsson@internexterndialog.se

◦ anneli.gustafsson@c.hso.se

https://internexterndialog.se
mailto:anneli.gustafsson@internexterndialog.se
mailto:anneli.gustafsson@c.hso.se
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