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Brukarråd Psykiatri södra Stockholm 

 
Rådets funktion 
 

 Brukarrådet är ett rådgivande organ inom upptagningsområdet och verksamhen 

Psykiatri södra Stockholm. 

 

 Brukarrådet fungerar som ett forum för frågor, förslag, synpunkter och kritik. 

 

 Medlemmar i Brukarrådet är representanter för intresseorganisationer (patient- och 

anhörigföreningar) inom Psykiatri södra Stockholm upptagningsområde. 

Representanten talar för sin organisation, ej i egen sak. 

 

 Varje intresseorganisation utser en ordinarie ledamot samt en ersättare. 

 

 Brukarrådet har möjlighet att ta upp punkter som önskas behandlas som avvikelser. 

 

 Psykiatri södra Stockholm har möjlighet att anmäla punkter till Brukarrådet. 

 

 Brukarrådet fastställer dagordningen vid varje möte. 

 

 Brukarrådet har möjlighet att framföra ”avvikelser” till verksamhetschefen. 

 

 
Psykiatri södra Stockholm och brukarrådet 
 

 Psykiatri södra Stockholm tillhandahåller utbildning kring organisationen till deltagare 

i Brukarrådet. 

 

 Psykiatri södra Stockholm delger brukarrådet minnesanteckningar från Centralt 

ledningsråd (Psykiatrin södra) och Samverkansgrupp (Psykiatrin södra). 

 

 Arbete i brukarrådet arvoderas. Ersättningsnivån är densamma som för 

förtroendevalda i landstinget. För möten under fyra timmar utgår arvode om 550 

kronor per möte och intresseorganisation. Respektive organisation beslutar om arvodet 

ska utbetalas till representant eller till organisationen. 

 

 BISAM är förbindelselänk mellan Psykiatri södra Stockholm och Brukarrådet. 

BISAM representerar ej någon part i Brukarrådet. 

. 

 Alla anställda inom Psykiatri södra Stockholm kan ta del av Brukarrådets 

minnesanteckningar via intranät ”Insidan”. 

 

 För introduktion av nya ledamöter i brukarrådet är ansvaret delat mellan föreningen 

som utser representanter och BISAM.  

 

 Verksamhetschefen medverkar på inbjudan av Brukarrådet. 
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Rådets form 

 
 Brukarrådet sammanträder 17.00-19.30 en gång i månaden med sommaruppehåll i juli. 

Den första inledande delen av Brukarrådet träffas endast deltagare från 

intresseorganisationerna. Förmötet hålls 17.00-17.30. Representanter från Psykiatri 

södra Stockholm medverkar 17.30-19.30. 

 
 Kallelse inför Brukarrådet skickas via brev eller e-post av brukarinflytande-

samordnare (BISAM) Psykiatri södra Stockholm. Kallelser ska gå ut i god tid innan 

Brukarrådets möte. 

 

 Vid eventuell röstning fattas majoritetsbeslut. Röstberättigade är en person per 

deltagande förening (organisationsnummer).  

 

 I minnesanteckningarna redovisas rådets ståndpunkt. Minnesanteckningar skickas ut 

inom två veckor. 

 

 Talesperson för brukarrådet samt eventuella bisittare utses av brukarrådets ledamöter 

(intresseföreningarnas representanter). 

 

 Mötesordförande är BISAM.  

 

 Sekreterare är BISAM. 

 

 Protokolljusterare utses på Brukarrådet. Det ska alltid vara en representant från 

intresseorganisationerna.  

 

 Mötesfrånvaro och punkter till kommande Brukarråd anmäls till BISAM. 

 

 
 

 

 

 

Detta dokument har formulerats av BISAM utifrån tigare minnesanteckningar och 

diskussioner i Brukarrådet och ska godkännas av Brukarrådets ledamöter samt Psykiatri Södra 

Stockholms verksamhetschef. 

 

 

  

 

 

 

 

 


