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Nr 97. Motion av Liza Boëthius och 
Jeannette Escanilla (båda V) om att 
inrätta en tredjepartsgranskning och 
brukarrevisioner 
KSN-2012-0795 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till före-
dragningen.  
 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
I motion av Lisa Boëthius och Jeannette Escanilla 
(båda V), väckt den 28 maj 2012, yrkar motio-
närerna att kommunfullmäktige ska besluta att öka 
både granskning och kontroller av kvaliteten inom 
vård och omsorg genom tredjepartsgranskning 
samt genom att utreda möjligheten till att bru-
karrevisioner blir en del av kommunens sätt att 
utreda de insatser som beviljas inom privat och 
kommunalt utförd vård och omsorg. Ärendets 
bilaga 1. 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till äldrenämnden (ÄLN), 
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och till 
styrelsen för vård och bildning (SVB). Bilaga 2-4.  
 
I NHO har reservationer avgivits av (V) respektive 
(S) och (MP) 
 
Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg 
ser brukarstyrda revisioner som ett intressant alter-
nativ och som komplement till nuvarande former 
av uppföljning. Nämnderna lägger stor vikt vid 
uppföljning och kvalitetssäkring och har upprättat 
planer för att säkra kvalitet, kvantitet och ekonomi. 
Nämndernas ambitioner är att säkerställa att den 
enskilda/enskilde får de insatser som beviljats och 
att tjänsterna håller den kvalitet som avtalen fast-
ställt.  
 
Styrelsen för vård och bildning uppger att de 
använder sig av brukarrevisioner inom delar av 
Vård och bildning med positiva erfarenheter. Ett 
område som de arbetar med brukarrevisioner inom 
är affärsområdet Socialpsykiatri och beroende vari-
från styrelsen har positiva erfarenheter av arbetet. 
Brukare/brukarrepresentanter har utbildats och ge-
nomfört en revisionsplan tillsammans med bru-
karorganisationen. Genom revisionerna, som ge-
nomförs ett par gånger om året, får ansvarig chef 
en genomlysning/kvalitetssäkring och förslag till 
förbättringar att arbeta vidare med vilket bidrar till 
utvecklingen. Styrelsen för vård och bildning me-
nar att komplettering med brukarrevision kan bidra 
till en lärande organisation. Det kan vara ett bra 
komplement till hur brukarna upplever helheten, så 
som myndighetsbeslut, kommunikation kring be-
sluten samt de faktiska tjänsternas kvalitet. Sty-
relsen vill dock poängtera vikten av att ha en plan 
som inbegriper information, utbildning, imple-
mentering och tidsplan för arbetet att införa bru-
karrevision i ett bredare perspektiv.  
 
Styrelsen för vård och bildning liksom ÄLN och 
NHO påpekar samtliga att ett införande är för-
knippat med kostnader i form av utbildning och 
ekonomisk ersättning till deltagarna, men att det på 
sikt kan bidra till ökat brukarinflytande och verk-
samhet som är bättre anpassad till målgruppens 
behov.  
 
 
 
 



 

 
Föredragning 
Nämnderna och styrelserna arbetar kontinuerligt 
med uppföljningsplaner för att säkra kvaliteten i de 
tjänster som beställs och levereras. SVB deltar för 
sin del i ett projekt, som drivs som socialt företag i 
samverkan med Regionförbundet, med brukar-
revision i syfte att  utveckla sin verksamhet. I pro-
jektet ska företaget rekrytera, utbilda och till-
handahålla personer med brukarbakgrund. Pro-
jektet syftar till att pröva och utveckla former för 
brukarrevision som komplement till den revision 
och uppföljning som pågår i VoB. Brukar-
revisionen sker enligt fastställd taxa och är inte att 
se som ideell verksamhet. 
 
En tredjepartsgranskning innebär att en oberoende 
organisation/person, helt fristående från verksam-
heten eller brukaren, ska identifiera för verk-
samheten kritiska risker, tillsammans med upp-
dragsgivaren fastställa utvärderingskriterier, ge-
nomföra granskningsmoment, tex intervjuer, och 
ge uppdragsgivaren feed-back på resultatet. Denna 
verksamhet förekommer idag främst inom till-
verknings- och IT-säkerhetsföretag. Värdighets-
utredningen (SOU 2008:51) har initierat 
diskussioner om utveckling av tredjepartsgransk-
ning även inom äldreomsorgen.  
 
Såväl brukarrevision som tredjepartsgranskning är 
fortfarande i ett utvecklingsskede. Nämnderna och 
styrelsen är samtliga positiva till att använda detta 
som komplement till övrig uppföljning av 
kvaliteten i verksamheten. Det synes dock ännu 
vara för tidigt att i ett bredare perspektiv införa 
granskningsmodellerna då kompetensen att 
granska är under utveckling. 
 
Utifrån inkomna remissvar och med hänvisning till 
föredragningen föreslås därför motionen vara 
besvarad.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Enligt regionförbundet som arbetar med 
pilotprojektet med brukarrevisioner uppgår 
kostnaderna för brukarrevision till minst 30 000 kr 
per verksamhetsställe. Frågan kring brukar-
revisioner bör därför också ses i förhållande till 
nämndernas/styrelsernas befintliga behov och 
kostnader i övrigt. 
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