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Rapporter från några av insatserna under året 
 
 
 
Port 5 Unga vuxna 
Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan . Under 
året har samarbetet fortsatt med berörda instanser så som remitterande handläggare inom 
berörda myndigheter samt övriga aktuella aktörer kring deltagarna. Handledarna har fortsatt 
sitt arbete enligt uppsatta mål.  
Den interna utvecklingen inom Startpunkten/Port 5 är ständigt i förändring med ett mål att 
sträva mot en allt bättre och bredare verksamhet som har kvalite. För målgruppen inom Port 
5 har man under året fortsatt med att, när det anses lämpligt för deltagaren, integrera denne i 
de övriga avdelningarna vid Startpunkten. Man har dock kvar samma handläggare och 
liknande arbetssätt som vid avdelningen för Port 5. Detta arbetssätt ger deltagaren en ökad 
möjlighet till lärande genom mötet med andra deltagare med varierande ålder och 
erfarenheter. För vissa minskar då behovet av att behöva hävda sig för jämnåriga och de 
äldre blir stärkta av att få delge sin kunskap och erfarenhet till de yngre. 
Inom Startpunkten har man i dag en återvinningsbutik som växer och har 
utvecklingspotential. Deltagare kan ges möjlighet att vid Butiken få arbetsträna med stöd av 
handledare med erfarenhet från handels och med god inblick i vad butiksarbete kan 
innebära med allt ifrån kundbemötande till kassahantering. 
En samverkan sker med Ateljen och studio Rex som också ingår under Port 5. 
En samverkan sker även mot Samtalsbyrån för unga för att kunna stödja unga vuxna. En 
"konsultperson" finns tillgänglig att besöka samtalsbyrån när de anser att det skulle finnas 
behov. Det har även på individnivå knutits kontakt där Samtalsbyrån har visat sig vara ett 
bra kompletterande stöd till Port 5. 
 
Personal/handledare 
Det har under året varit en del förändringar i personalgruppen på grund av 
omstruktureringar  inom Startpunktens verksamhet när det gäller placering av personal. 
Arbetet har dock fortsatt utifrån tidigare satta mål. 
Personalen på Port 5 har olika kompetenser, en socionom, en legitimerad arbetsterapeut och 
en handledare med erfarenhet från snickeri. Det finns även en resurs i form av en 
arbetsmarknadshandläggare  som har haft i uppdrag att lotsa personer både till 
verksamheten men främst ut mot nästa steg i ex. en praktikplats. 
Personalen har tagit del av kurser och utbildningar i form av: 

• Psykeveckan och dess olika föreläsningar. 
• Första hjälpen i Psykisk Hälsa. 
• Suicidprevention. 
• ADHD-hur gör man rätt? 
• Landdag om Somalia och Eritrea. 
• Civilsamhällets roll i en global värld - om att vara på flykt och få tillgång till ett 

värdigt liv. 
• Tankarnas kraft -att göra det omöjliga möjligt! . 
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Deltagare/aktiviteter 
När det gäller praktiska arbetet tillsammans med deltagarna har det handlat om 
återvinningsarbete av möbler mm, sömnad och textilarbeten, visst arbete kring 
Återvinningsbutiken och dess utformning. Transporter till och från återvinningen m.m. 
Deltagare har fått ta del av det som Psykeveckan har erbjudit. Det har även skett 
regelbundna inbjudningar till verksamheten, olika företag och föreningar m.m. har besökt 
Port 5 och informerat om sina verksamheter. 
Deltagarna har haft väldigt olika problematik och ofta multiproblematik.  Det kan vara 
alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, ADHD, asperger, självskadebeteende, depression, 
ångest med mera. 
Måluppfyllelse, aktuell statistik året 2014 
31 deltagare har varit inskrivna, 14 kvinnor och 17 män. 
Deltagarna har blivit remitterade från:  
Försörjningsstödsenheten 8. 
Försäkringskassan/Biståndshandläggare SoL/LSS 5.  
Arbetsförmedlingen 9. 
Gymnasieskolan 9. 
Totalt 13 deltagare har avslutat insatsen på Port 5. Dessa har gått vidare mot:  
Arbete/anställning 1. 
Gymnasiestudier/studier Komvux 5.  
Praktik/Arbetsförmedlingen 1 
Tillbaka till remittent för vidare planering 5. 
Remittenter 
Port 5 har under året fortsatt tidigare arbete för att upprätthålla och nå målen som 
remitterande myndighet tidigare uttryckt som viktiga. Port 5 arbetar för att kunna erbjuda 
mycket positivt, framförallt med flexibla handledare som kan vara behjälpliga med 
individuella stöd som exempelvis att i upptakten hämta deltagare, följa med vid besök hos 
Hälsocentral, handläggare med mera. Handledarna tar ett stort ansvar när det gäller att 
synliggöra och stödja kring den problematik som visar sig i en vardaglig situation och som 
det som handläggare inte är lätt att upptäcka vid enstaka möten. Redovisningarna som 
lämnas till handläggarna vid uppföljningsmöten och vid avslutad tid, är mycket användbara 
som stöd när personer är aktuella för att lotsas vidare till annat stöd/myndighet som 
exempelvis Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälsocentraler med mera. 
Framtid 
Port 5 Unga vuxna vill fortsätta utveckla samarbetet med de olika samarbetsparterna och 
remittenterna. Detta kan leda till en än mer utvecklad samsyn när det gäller handledning, 
arbetssätt  samt kompetensutveckling. 
Det är vanligt bland deltagarna att det finns svårigheter inom social gemenskap och 
tillhörighet. Planer finns att skapa former för att erbjuda deltagare möjlighet till att få ta del 
av kommunens aktiviteter. Detta genom att med stöd av exempelvis personal kunna få gå på 
bio, hockey, fika, museum, utställningar m.m. Främst ska detta leda till en inspiration för att 
själv kunna ta eget steg/initiativ till att aktivera sig i sociala sammanhang. Samtidigt kan 
detta ses som god social träning inför det som många gånger är liknande 
situationer/händelser som kan uppkomma när man tillhör en arbetsgrupp inom dagens 
arbetsmarknad. Utgångspunkten är att främst visa på alternativ som inte är alltför 
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kostsamma och kan rymmas inom ramen för vad personer med låg ersättning kan ha 
utrymme för att genomföra på egen hand. 
Ett annat utvecklingsområde är att Port 5 Unga vuxna under kommande året blir en tydlig 
del som aktivitet när det gäller arbetet med KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).  
 
SO+ (Utökad samhällsorientering för nysvenskar) 
Genomförd verksamhet under året 
Under 2014 anordnade projektet 1 utbildningsdag i relationsorientering. 
Under 2013 anordnades två utbildningsserier inom SO+ projektet för att så många 
kommunikatörer som möjligt skulle ha givits möjlighet till att fortbilda sig inom projektets 
utvidgade områden. I februari  2014 hölls den sista utbildningsdagen i utbildningsserie 2.  
Vid detta tillvälle deltog 21 kommunikatörer och länets so-samordnare.  
Efter denna utbildningsvända var alla aktiva kommunikatörer i Örnsköldsvik fullt utbildade 
i SO+ fortbildningar (förutom en som inte kunde delta i februari och därmed saknar den 
utbildningsdelen). Under våren grundutbildades två nya kommunikatörer och behovet av att 
utbilda ytterligare kommunikatörer under hösten diskuterades. Utifrån antalet nyutbildade 
under 2014 var det inte ekonomiskt försvarbart att hålla en ny utbildningsvända innan 
underlaget av nya kommunikatörer ökat. 
Under 2014 har 7 aktiva kommunikatörer hållit egna språkgrupper. Utöver dessa har man 
vilande kommunikatörer både på orten och i övriga kommuner i länet.  
 
Påbörjade deltagare 
Under 2014 påbörjade 104 deltagare samhällsorientering i Örnsköldsvik.  
Varav 65 män och 39 kvinnor. 
 
Avslutade deltagare 

 25 av dessa 104 slutförde samhällsorienteringen under året.  
 24 deltagare som startade samhällsorientering under 2013 slutförde under 

2014 sin samhällsorientering.  
 Sammanlagt delades helintyg (intyg för hela 194 timmar) ut till 49 personer. 
 13 personer avbröt sin samhällsorientering. Anledning till detta är:  

- att arbetsförmedlingen lagt in andra aktiviteter i deltagarens 
etableringsplan 

- någon fick jobb  
- några flyttade till annan kommun. 

 
Spridning av projektet 
Direkt spridning 
 8-9 maj 2014 Samordnaren och projektägaren var inbjudna som talare under 

Conductivs konferens Kommunala insatser -etablering av nyanlända. På grund av 
inställda flyg slutade spridningen dock enbart i telefonsamtal och 
informationsspridning i pappersväg. 

 3 november 2014 Samordnaren och projektägaren var inbjudna som föreläsare av 
samordningsförbundet i Västra Mälardalen för att sprida kunskap kring SO+ och 
SOSOV projekten.  
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 18-19 mars 2014 SOSOV-projektet anordnade en resa för kunskapsutbyte mellan 
Gävle och Västernorrlands so-samordnare. De stora frågeställningarna från vårt län 
berörde frågan kring hur vi jobbar med utbildning och kvalitetssäkring kring 
samhällsorienteringen och dess kommunikatörer medan Gävle och Uppsala var 
intresserad av att höra om vårt SO+ projekt. 

Indirekt spridning  
 13 februari 2014: Landskonferens för samhällskommunikatörer i Sverige. 26 

personer från Västernorrland deltog i konferensen som bland annat riktade in sig på 
samhällsorienteringens resa genom tiden, kommunikatörernas roll och 
informationens betydelse för hälsa och etablering. 

 3-4 juni 2014: Samordnaren var utvald som deltagare i konferensen Health 
communication within the reception of migrants in Europé- towards joint 
recommendations. Konferensen var en plattform för utbyte och samarbete där det 
långsiktiga målet var att få till rekommendationer för att professionalisera 
hälsokommunikationen i syfte att förbättra den allmänna hälskokunskapen bland 
migranter i Sverige. 

 27 augusti 2014 Fokusgrupp SO: Samordnaren var utvald representant i den 
nationella fokusgruppen för SO. Syftet med träffen var att kartlägga hur den 
nationella samverkan kring SO ser ut i dag och vilka behov av samverkan som finns.  

Som ett resultat av denna träff kommer det att 3-4 juni 2015 anordnas en landsnätverksträff 
för samordnare och kommunikatörer där hälsoorientering står i fokus. 
 
 
Ekonomi 
Kvarvarande medel från 2014   240 245:- 
Överflyttade medel  till 2015   282 161:- (inkl. kommunala 
    medel) 
Mål 2015 
1. Strukturerande planeringar och uppföljningar från kommunikatörerna. 
2. Strukturerade närvarorapporter. 
3. Genomföra tredje fortbildningsvändan. 
4. Planering inför 2016. 
 
Samtalsbyrån för unga 
Samtalsbyrån för unga (16-30 år) startade sin verksamhet i nuvarande form den 1 oktober 
2013 och består av två samtalsbehandlare som är samlokaliserade med 
Ungdomsmottagningen. Samordningsförbundet finansierar en heltid samtalsbehandlare. 
Den andra samtalsbehandlaren delas lika mellan Elevhälsan och Vuxenpsykiatrin. 
Huvudman är Kommunens välfärdsförvaltning. 
Verksamhetsidé: ”Vi arbetar för att stärka ungdomars och unga vuxnas möjlighet till en 
meningsfull och hanterbar tillvaro” 
Gemensam framtidsbild för Samtalsbyrån: 
”Tillsammans arbetar vi för att främja hälsan och stärka unga inom vår kommun. 
Samtalsbyrån har en tydlig verksamhetsidé och verksamhetsbeskrivning och arbetar med 
att sätta den unges bästa i fokus. Verksamheten möter unga utifrån deras behov ”här och 
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nu” genom samtal. Relevant kompetens finns för att tillmötesgå den unges behov, ge stöd, 
och möjlighet till vägledning. Öppenhet, tillgänglighet, närhet, flexibilitet och ett 
respektfullt bemötande är viktiga ledord i vårt arbete.”  
Lite statistik 

• 136 personer har besökt Samtalsbyrån sedan nystarten första oktober 2013. Andelen 
individsamtal har fördubblats under andra hälften av 2014. Lite drygt hälften har 
sökt sig till Samtalbyrån själv. 

• Könsfördelningen är 69 % flickor och 31 % pojkar. Övervägande del är under 24 år. 
• En majoritet av besökarna har mellan 1 och 7 samtal innan avslut. 
• Det överlägsna största problemområdet har varit psykisk ohälsa och har fördelat sig 

så här. Oro/ångest 48 %, Stressproblematik 41 %, Nedstämdhet 38 %, Självkänsla 
19 % Ätstörning 6 % samt Neuropsykiatrisk problematik 5 %.  

 
Under det första verksamhetsåret har besökarna bland annat fått uttala sig inom 
nedanstående områden, dels i början, dels i slutet av samtalsserien:  
 
Hur bedömer du för närvarande ditt mående i stort?  
Svaren på en 7-gradig skala visar (ju bättre man mår, desto högre värde)(snittvärden)  
3,52 vid början 4,59 när de avslutar samtalen. En förbättring  
 
Hur bedömer du din förmåga att hantera motgångar?  
Svaren på en 7-gradig skala visar (ju bättre förmåga, desto högre värde)(snittvärden)  
3,36 vid början 4,53 när de avslutar samtalen. En förbättring  
 
Hindrar ditt mående dig i din vardag?  
Svaren på en 7-gradig skala visar (1= stort hinder, 7=inget hinder)(snittvärden)  
4,61 vid början 5,12 när de avslutar samtalen. En förbättring 
 
Hur bedömer du för närvarande din förmåga att hantera din vardagssituation?  
Svaren på en 7-gradig skala visar (1= stort hinder, 7=inget hinder)(snittvärden)  
3,91 vid början 5,12 när de avslutar samtalen. En förbättring 
 
Utvecklingsledare psykisk hälsa 
Lokala samverkansgruppen har sett behovet av en sammanhållande funktion när det gäller 
samverkan och samarbete inom hela området psykisk hälsa/ohälsa. 
Syftet med uppdraget som utvecklingsledare är framför allt att koordinera, utveckla och 
driva på  det lokala samverkansarbetet för ökad psykisk hälsa. Det ingår också i uppdraget 
att vara länken mellan nationell, regional och lokal samverkan i frågor som rör psykisk 
hälsa/ohälsa.  
Här följer ett axplock av vad utvecklingsledaren uträttat under 2014. 

• Arbetsledare och utvecklare för Samtalsbyrån, skapa innehåll och hjälpa till att 
bygga nätverk, marknadsföra. 

• Mediabearbetning, som ska gagna målgruppen psykisk ohälsa (MHFA, föreläsning, 
suicidprevention m m och via tidningar, radio, internet) 
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• Nätverksbyggande (riksnivå, regionalt och lokalt). Kontaktytor som KI, NASP, 
NSPH, SKL, Kommunförbund, LVN, ÖK, FK och AF i syfte att driva en 
utveckling. 

• Utveckla och över tid hålla vid liv regelbundna kontakter med lokala intresse- och 
brukarorganisationer inom främst området psykisk hälsa (för kommun, landsting, 
vid behov även andra samhällsaktörer). 

• Processledare i arbetet med att ta fram rutiner för ett KAA (Kommunalt 
aktivitetsansvar) 

• Samordna Psykeveckan. 
• Vitalisera MHFA på orten (The Mental Health First Aid Training and Research 

program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa). 
Medverkan från instruktörer som arbetar inom Kommun, Landsting, 
Försäkringskassan, Svenska Kyrkan, Studieförbund, Civilförsvarsföreningen. Nu på 
väg att bli en breddutbildning. 

• Ta fram projekt till KUR-baserade aktiviteter som exempelvis gemensamma 
utbildningssatsningar för alla samhällsaktörer på orten. Ett exempel ”Case-dag” med 
70 handläggare och chefer från alla myndigheter under ledning av Ingvar Nilsson. 

• Arbeta med ortens suicidpreventionsplan tillsammans med olika samhällsaktörer. 
Följa upp planen som sådan men inte minst säkerställa eller skapa aktivitet. 

• Processledare för en pilotutbildning i SIP (samordnad individuell plan) lokalt i 
Örnsköldsvik för landsting och kommun. 

• Bevaka nationella företeelser, överenskommelser, prestationsmedel, m m och föra ut 
till LSG som sedan verkställer i ordinarie organisationer. 
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