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Projekt Bättre brukarinflytande 2017 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att ur nämndens budget avsätta 60 tkr för projektanställning Bättre brukarinflytande år 2017. 
 
 
Sammanfattning 
HSO Uppsala kommun ansöker för 2017 om medel för att fortsätta projektet Bättre 
brukarinflytande. Den statliga PRIO-satsningen har legat till grund för projektet 2016 och 
tanken för 2017 är att vidga projektet till att även omfatta konkreta inflytandeprojekt i inom 
arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden. 
 
 
Ärendet 
En strävan i Uppsala kommun är att göra medborgarna delaktiga och få inflytande över det 
tjänsteutbud som finns. När det kommer till personer med psykisk funktionsnedsättning så 
återfinns de ibland inom flera förvaltningar och samarbetet dem emellan, eller kännedom om 
varandras uppdrag, kan brista med resultatet att brukare inte blir bemött eller får sina behov 
tillgodosedda på bästa möjliga sätt. För att ta reda på eventuella konsekvenser behöver 
målgruppen identifieras och frågor ställas kring inflytande och delaktighet för att möjliggöra 
en god återhämtning för målgruppen.  FN:s konvention om mänskliga rättigheter lyfter 
särskilt funktionsnedsatta och talar om att främja deras rättigheter. 

”Syftet med konventionen är att ”främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet 
av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 
funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde” 

Den statliga PRIO-satsningen har sedan 2012 lyft och pekat på vikten av att inflytande och 
delaktighet är en del av all verksamhet i kommun och landsting och att det helst ska gå att 
mäta att det faktiskt görs framsteg på området. Projekt Brukarinflytande 2016 har fokuserat på 
att hitta strukturer för inflytande och delaktighet på förvaltningsnivå då PRIO-arbetet har 
utgått därifrån. Uppgiften har främst varit att fungera som länk mellan intresseföreningar och 
PRIO-arbetsgrupp för att få så bred delaktighet som möjligt.  



När det gäller särskilda former för inflytande ska projektet för 2017 identifiera målgruppen 
psykiskt funktionsnedsatta inom berörda verksamheter och kartlägga brukarnas åsikter för att 
identifiera utvecklingsområden som handlar om demokrati och delaktighet med inriktning 
mot individernas försörjning. 
 
Projektet är förvaltningsövergripande med utgångspunkt i omsorgsförvaltningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Förutom de 60 000 kr som nämnden avsätter medför inte förslaget några övriga ekonomiska 
konsekvenser för förvaltningen. 
 
Konsekvenser för jämställdhet och tillgänglighet 
Förvaltningen ser inte förslaget får har några negativa konsekvenser vad gäller jämställdhet 
och tillgänglighet, tvärtom kan frågan inom ramen för projektet belysas på ett bra sätt. 
 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
Tomas Odin 
Direktör 
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