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Val till styrgruppen för sambandscentralen 
Jag gör politik  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att utse Asal Gohari (S) och Carolina Bringborn (M) som ledamöter till 

styrgruppen för sambandscentralen Jag gör politik. 

Ärendet 

Jag gör politik var ett arvsfondsprojekt som drevs av Funktionsrätt Uppsala kommun i 

nära samverkan med Uppsala kommun under åren 2019–2022.  Jag gör politik 

arbetade för att unga vuxna i Uppsala som lever med psykisk ohälsa och /eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skulle få en starkare röst och mer inflytande i 
samhället. Syftet med projektet var att utveckla en metod för medborgardialog som 
bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen har. 

Under hösten 2022 avslutades projektet, vård- och omsorgsförvaltningen har haft en 
person anställd som varit med i övergången kring detta och som jobbat med 

brukarinflytande. Även arbetsmarknadsförvaltningen har haft en anställd som arbetat 
med övergången. Arbetet med dialoger kommer att övertas av kommunen i form av en 

sambandscentral som kan samla unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till dialoger. Vård- och omsorgsförvaltningen 
och arbetsmarknadsförvaltningen kommer fortsätta arbete med sambandscentralen i 

samverkan. I sambandscentralen fortsätter arbetet med att utveckla dialoger och 
frågor kopplade till psykisk hälsa och delaktighet. Sambandscentralen kommer även 

fortsätta arbetet med att rekrytera personer från målgruppen. Sambandscentralen 
kommer att finnas på en av vård- och omsorgsförvaltningens träffpunkter inom 

socialpsykiatrin.  
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Under projektet har det funnits en styrgrupp bestående av politiker från 
omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, tjänstepersoner från förvaltningarna 
och föreningsrepresentanter från Funktionsrätt. I det fortsatta arbetet med 

sambandscentralen behöver det även fortsättningsvis finnas en styrgrupp varför 
nämnden föreslås besluta om representanter. 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för systemledning tillsammans med 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2023 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  

 

 


	Val till styrgruppen för sambandscentralen Jag gör politik
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



