
 

 
 

   
 
 

 

 

Brukarrådet för psykisk hälsa och beroende 

 

Uppdragets omfattning och innehåll 

Brukarrådet för psykisk hälsa och beroende finns till för att skapa mer inflytande 

och delaktighet inom verksamheterna för kommunens socialpsykiatri och 

beroende. 

Brukarrådets uppdrag är att lyfta och diskutera frågor för att utveckla 

verksamheterna inom socialpsykiatri och beroende. Brukarrådet kan även bli 

tillfrågade att delta i arbete att se över riktlinjer och handlingsplaner i övriga 

verksamheter i kommunen.  

 

Olika nivåer av brukamedverkan 

Det finns tre nivåer av brukarmedverkan: 

• Individnivå – föra fram brukares synpunkter 

• Verksamhetsnivå – påverka utvecklingen inom verksamheterna 

• Systemnivå – forum för kommunikation med politiker i Knivsta kommun 

Brukarrådet för psykisk hälsa och beroende innebär brukarmedverkan på individ- 

och verksamhetsnivå.  

 

Vem kan vara med i brukarrådet? 

Du som har egen erfarenhet av att vara brukare hos Knivsta kommuns 

socialpsykiatri och/eller verksamhet som arbetar med beroendeproblematik är 

välkommen att delta i rådet för möjlighet att påverka din och andras situation.  

Deltagande i brukarrådet upphör om man flyttar från Knivsta kommun. 

 

Brukarens uppdrag 

Ditt uppdrag innebär att komma till mötena och delta, komma med förslag, tankar 

och idéer om frågorna som tas upp. Du kan också lyfta frågor och synpunkter om 

verksamheterna inom socialpsykiatri och beroende som du själv vill ta upp.  



 
 

 

 

 

Genom brukarmedverkan utvecklar vi tillsammans Knivsta kommuns 

verksamheter inom socialpsykiatri och beroende.  

På brukarrådet får du möjlighet att: 

• Föra fram dina synpunkter och påverka utvecklingen av verksamheter inom 

socialpsykiatrin och beroende 

• Träffa personer i liknande situation som du själv 

• Få information om vad som händer i kommunen 

• Träffa representanter från aktuella verksamheter  

• Vid behov av brukarmedverkan inom andra verksamheter inom Vård och 

omsorg eller andra verksamheter i kommunen få frågan om att medverka för 

att representera brukarrådets målgrupp 

 

Dagordning för mötet kommer via mail en vecka innan mötet. Du kan också maila 

in önskemål på frågor och punkter att ta upp på mötet. 

Brukarrådet ses två gånger per termin på Stegen (Knivstavägen 11). Mötet tar två 

timmar och det bjuds på fika. Det finns även möjlighet till ekonomisk ersättning 

för de möten du är med på. 

 

Ersättning 

Du väljer själv om du vill ansöka om ekonomisk ersättning enligt Vård- och 

omsorgskontorets riktlinje för brukarmedverkan (riktlinjen finns att läsa på 

knivsta.se). Du ansvarar också för att det går i linje med eventuell annan 

ersättning såsom sjukersättning eller liknande och du ansvarar själv för att 

meddela till exempel Försäkringskassan.  

Önskas ersättning för uppdraget  Ja ☐   Nej ☐ 

 

Anmälan  

Om du är intresserad av att vara med i brukarrådet anmäler du ditt intresse via 

mail, sms eller telefonsamtal till Louise Rodhe. 

 



 
 

 

 

 

Kontaktperson 

Louise Rodhe, enhetschef 

Enheten för socialpsykiatri och stödboende 

Mail: louise.rodhe@knivsta.se 

Telefon: 018-34 70 88 

Sms: 0725-03 42 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och anmäler mig till att delta i brukarrådet. 

Anmälan gäller för deltagande under 2022.  

 

 

---------------------------------------------   ----------------------------------------------  

Ort och datum                  Ort och datum  

 

–-------------------------------------------   ----------------------------------------------  

Ansvarig för uppdraget   Deltagare  

 

---------------------------------------------   ----------------------------------------------- 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 
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