








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Årsredovisning 2016 
Samordningsförbundet 

i 
Örnsköldsvik 

 
 

Fastställd av förbundsstyrelsen 2017-03-23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 

2 

Ordförande har ordet 

 

Det som kännetecknar Örnsköldsviks vision om världsklass stämmer även på 
arbetet i samordningsförbundet. Alla projekt har en förankring i, att på ett eller 
annat sätt, tillgodose bygden med arbetskraft på kort eller lång sikt. Väljer att 
lyfta några goda exempel på projekt och inriktningar som bedrivs med viss finess 
i Örnsköldsvik! 

-      Ungdomar och funktionshindrade som går från ett utanförskap utan dagliga 
aktiviteter till att få sin första anställning.  

-      Personer med ohälsa får stöttning i att normalisera sin vardag och skapa den 
trygghet som krävs för att fungera på en arbetsplats eller i en studiemiljö. 

-      Personer som är i arbetslivsinriktad rehabilitering kan träffa sin läkare 
tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen direkt på en 
vårdcentralen i flerpartssamtal.  

-      Under en vecka om året ges det möjligheter för alla att fördjupa sig i psykisk 
ohälsa, Psykeveckan Vecka 45.  

-      Ungdomar kan träffa alla myndigheter på en och samma plats för att ställa 
sina frågor kring det som har betydelse dem. 

-      De nyanlända har fått 130 timmar extra information om hur förutsättningarna 
är att leva i Sverige i en utökad samhällsorientering. 

 

Ett stort tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i de insatser 
som förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt 
gemensamma arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov 
på vägen till egen försörjning.  

Alla projekt som vi medfinansierar är väl investerade medel både i tid och 
resurser för våra medborgare i Örnsköldsvik, nära på i Världsklass! 
 

 
Per Renström, ordförande  
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, organisationsnummer 222000-2063 avger 
här följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016. 
Till redovisningen hör en bilaga där det finns mer att läsa om några av de 
genomförda verksamheterna/insatserna under året. 
 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 
Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210), vill 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra 
förvärvsarbete för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt 
uppnå en effektivare resursanvändning och samordning inom folkhälsoområdet. 
Samordningsförbundet har, genom att göra prioriteringar inom det samlade 
ansvarsområdet och stimulerat till insatser, skapat ett mervärde utöver det 
ordinarie samverkansarbetet som redan sker mellan förbundets medlemmar. De 
lokala behoven och kunskaperna har legat till grund för Samordningsförbundets 
inriktning och omfattning. 

Förbundet har under året finansierat 12 större insatser för drygt 4,4 miljoner 
kronor. Målgruppen för insatserna har till största delen varit personer med 
socialmedicinska och/eller psykiska besvär som befinner sig långt från reguljära 
arbetsmarknaden samt personer som befinner sig i sjukskrivning och behöver 
insatser från flera myndigheter. Förbundet har även finansierat insatser som 
främjar samverkan på mer strukturell nivå. Fördelning av medel mellan 
individinriktade och strukturinriktade insatser har under året varit 68% 
individinriktat och 32% strukturinriktat. Den administrativa kostnaden har 
motsvarat 14% av budget. 
 
Förbundsstyrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
Samordningsförbundet har via avtal med Örnsköldsviks kommun haft tillgång till 
en förbundschef på heltid.  
 
Styrelsen har kontinuerligt under året hållit sig informerad om hur 
samverkansarbetet inom förbundets verksamhetsområde utvecklas. Detta via 
förbundschef samt via nära dialog med LSG, den lokala ledningsgruppen för 
samverkan mellan parterna (Kommunen, Landstinget Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Polisen). LSG har uppdraget att 
vara förbundsstyrelsens berednings- och referensgrupp. De insatser som 
förbundet finansierar regleras via avtal mellan förbundet och den utförande 
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parten. Insatsansvariga har också vid minst ett tillfälle under året träffat 
förbundsstyrelsen för rapport och dialog. 
 
2016 års medelstilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 5 572 662 
kronor. Samordningsförbundet visar ett plusresultat på knappt 85 000 kronor för 
2016. Förbundet uppvisar ett eget kaptital på 500 000 kronor. 
 
1.2 Om förbundet 
 
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland samt 
Örnsköldsviks kommun som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som 
består av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive huvudman.  
Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som består av en förbundschef. 
  
Förbundsstyrelsen har också till sitt förfogande en lokal samverkansgrupp (LSG) 
som består av verksamhetschefer från de samverkande myndigheterna, 
Kommunen, Primärvården, Barnkliniken, Psykiatrin, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt Polisen. I LSG fångar man upp samverkansfrågor som 
gäller främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom hälsa, arbete 
och försörjning. LSG:s prioriterade samverkansområden 2016 har varit Ungas 
etablering, Psykisk hälsa, Missbruk och beroende samt Folkhälsa.  
 
LSG arbetar utifrån lokala förutsättningar och ledningen av samverkansarbetet i 
Örnsköldsvik kännetecknas av begreppen dialog, tillit och delaktighet samt 
bygger på värderingsgrunden För individen – Tillsammans.  
 
Framgång i arbetet ska bygga på att engagemang, entusiasm, kunskap och 
erfarenhet ute i de olika organisationerna kan tillvaratas. Samverkansarbetet ska 
ske så att det inlemmas och återspeglas i respektive myndighets ordinarie 
planerings- och uppföljningsarbete. Lokala samverkansgruppen träffas en gång i 
månaden och är fri att vid behov adjungera in företrädare från andra 
verksamheter. LSG fungerar som berednings- och referensgrupp och ofta även 
styrgrupp för de insatser som förbundsstyrelsen beslutar om. Dessa insatser 
regleras via avtal om uppdragsersättning mellan förbundet och den utförande 
parten. 
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1.2.2 Historik 
Den 1 december 2004 bildade myndigheterna Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västernorrlands läns landsting och Örnsköldsviks kommun  
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik organisationsnummer (222000-2063).  
 
1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
möjlighet att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning.   

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) 
och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 
 
1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas 
ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka 
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.  
På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa 
strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det 
kan t.ex. handla om processledning, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har ansvaret för den finansiella 
samordningen av rehabiliteringsinsatser inom Örnsköldsviks geografiska 
kommun. 
 
Enligt förbundsordningen har samordningsförbundet till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  
• stödja samverkan mellan samverkansparterna. 
• finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas 
samlade ansvarsområde. 

• besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 
samordning ska användas. 

• svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 
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• varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en 
preciserad årsbudget. 

 
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2016 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 5 572 662 kronor, 
där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, 
Landstinget Västernorrland med en fjärdedel och  Örnsköldsviks kommun med 
resterande fjärdedel. Samordningsförbundet gick in i 2016 med ett eget kapital på 
422 000 kronor. 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision 

Tillsammans gör vi skillnad! 
 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik vill genom finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210), möjliggöra en förbättrad förmåga att 
utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden 
och genom samverkan uppnå en effektivare resursanvändning, framför allt inom 
folkhälsoområdet. Ett folkhälsoarbete som ska leva upp till det nationella målet - 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen”, kräver samverkan, struktur och uthållighet. Här är 
samordningsförbundet med dess upparbetade samverkansmönster och formella 
struktur ett alternativ för ett mer hållbart och långsiktigt folkhälsoarbete. 
Samordningsförbundens möjligheter att fördela resurser över tid och mellan 
myndigheter gagnar ett folkhälsoarbete i enlighet med det nationella 
folkhälsopolitiska målet. 
 
Det är viktigt att poängtera att förbundets medlemmar står kvar som 
huvudorganisationer samt att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. 
Samordningsförbundet ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet 
och med sina insatser skapa ett mervärde, utöver det löpande samverkansarbetet 
som redan sker mellan förbundets medlemmar. 
De lokala behoven och kunskaperna ligger till grund för Samordningsförbundet i 
Örnsköldsviks inriktning och omfattning. 
 
1.3 Beskrivning av verksamheten 
I Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2016 så lyfte förbundsstyrelsen 
fram 5 prioriterade områden. 
 
 Unga vuxnas etablering i samhället.  
 Samverkanslösningar för att nå förbättrad psykisk hälsa. 
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 Styrning, ledning och uppföljning av samordnade insatser för medborgare 
som har svårt att etablera sig i samhället. Förbundsstyrelsen vill särskilt 
bevaka behovet av insatser kring de nyanländas situation. 

 Vara delaktig i formandet av en tydlig och effektiv struktur för 
folkhälsoarbetet i Örnsköldsvik. 

 Utveckla förbundsstyrelsens mål och mätbarhet. 
 
1.3.1 Behovsgrupper inom den finansiella samordningen 
De behovsgrupper som förbundet har stöttat under 2016 är främst unga vuxna 
som är långt från egen försörjning samt personer med sjukskrivningsproblematik 
företrädesvis på grund av psykisk ohälsa.  
 
1.3.2 Insatser 
Samordningsförbundet har under 2016 finansierat 6 insatser som direkt riktar sig 
till personer i behov av samordnad rehabilitering och 6 insatser som mer är av 
strukturinriktad karaktär. I bilaga 1 finns mer att läsa om några av de genomförda 
verksamheterna/insatserna under 2016.  
Några av insatserna har pågått i flera år och övergått från projekt till mer 
långsiktiga samverkansinsatser. 
 
1.3.3 Stöd och finasiering av individinriktade insatser 
Port 5 Unga vuxna 
 
Projektägare: Örnsköldsviks kommun 
 
Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
 
Port 5 Unga vuxna har som målgrupp unga vuxna i åldern 16-30 år med en 
sammansatt behovsbild och som står utanför arbetsmarknaden. Port 5 har plats för 
18 personer löpande. 
 
Målsättning: Aktiviteterna på Port 5 ska motivera, inspirera och utveckla varje 
deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett 
meningsfullt liv. Port 5 ingår som en del i kommunens rehabiliteringsenhet 
Startpunkten. 
 
Metod: Arbetet bygger på fyra ben: 

• individualiserat stöd och mångfald av insatser 
• arbetsinriktning 
• samverkan/ social interaktion 
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• språkträning/praktik 
 

Port 5- unga vuxna arbetar så här: Ungdomar kommer till Port 5 via en 
biståndsbedömning eller från gymnasieskolan. Behovet styr hur länge man är 
deltagare, ungefär sex månader till ett år. Det individuella behovet styr via en 
genomförandeplan som kontinuerligt följs upp av handläggare, coacher och 
deltagare. Samarbete sker med de andra verksamheterna inom Startpunkten och 
möjlighet till praktikplacering finns. 
 
Supported Employment och IPS: Port 5 har en handläggare med Supported 
Employment och IPS  kompetens. Handläggaren coachar på vägen mot arbete och 
hjälper till med att hitta lämpliga praktikplatser eller arbeten. Handläggaren finns 
också med på arbetsplatserna (interna/externa) som stöd för deltagare och 
arbetsgivare. 
 
 
Samtalsbyrån för unga vuxna 
 
Projektägare: Örnskölsviks kommun 
 
Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen 
 
Samtalsbyrån för unga är samlokaliserad på Bergsgatan 9 med 
Ungdomsmottagningen i lättillgängliga lokaler för att hitta samordningsvinster 
utifrån ungdomarnas bästa. På Samtalsbyrån erbjuds professionell 
samtalsbehandling med fokus på hälsa och individens självläkande krafter. 
Samtalsbehandlaren har löpande kontakt med berörda verksamheter inom 
kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt polis. 
Samtalsbyrån möter ca 125 ungdomar/år i åldern 15-30 år. De söker främst för 
nedstämdhet, stressymptom, ångest och ätstörningar. 
 
Samtalsbyråns 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 nu” genom samtal. Relevant kompetens finns för att 
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tillmötesgå den unges behov, ge stöd, och möjlighet till vägledning. Öppenhet, 
tillgänglighet, närhet, flexibilitet och ett respektfullt bemötande är viktiga ledord 
i vårt arbete.”  
Under 2016 så medfinansierade samordningsförbundet en samtalsbehandlare till 
och med 31 maj. Mer om Samtalsbyråns fortsatta utveckling finns att läsa i 
bilagan under utvecklingsledaren psykisk hälsas redogörelse för 2016.  
 
 
Vidare Vy  
 
Projektägare:Försäkringskassan 
 
Samverkande parter: Försäkringskassan, Örnsköldsviks kommun, Landstinget 
Västernorrland, Arbetsförmedlingen 
 
Försäkringskassan har tillsammans med Kommunens arbetsrehabiliterande enhet 
Startpunkten, samarbetat i projektet Vidare Vy sedan 2012. Projektet vänder sig 
till individer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt 
från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av 
rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv 
rehabilitering. 
Den form av rehabilitering som erbjuds hos Vidare Vy är mycket viktig för att 
personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och har en komplex 
problematik, ska komma vidare i sin rehabilitering. 
Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med 
fysiska funktionshinder och social problematik rustas att ta steget vidare till 
arbetsförmedlingen, arbete eller studier. Unga prioriteras. 
Då de allra flesta deltagarna i Vidare Vy har någon form av psykiatriska besvär 
sker viss samverkan med en beredningsgrupp hos Vuxenpsykiatrin för psykiatrins 
patienter vars arbete administreras av Försäkringskassans handläggare och 
koordinator hos Vuxenpsykiatrin. Därutöver finns även representanter i form av 
handläggare från Arbetsförmedlingen och Kommunens socialtjänst. 

Mål:  
• Genom en samlad rehabiliteringsinsats rusta individen för att ta steget 

vidare mot arbetslivet. 
• Insatserna ska ta till vara och utveckla personens egna resurser, öka 

självständigheten och självförtroendet. 
• När insatserna inom Vidare Vy upphör ska personen vara bättre rustad för 

att söka arbete, ingå i något arbetsmarknadspolitiskt program eller övergå 
till studier. 
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• Att stärka de individer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning 
och står allra längst från arbetsmarknaden så att de kan gå vidare i sin 
rehabilitering igenom att  i första hand kunna ta del av 
Arbetsförmedlingens utbud av tjänster. 

• Att utveckla samarbetet med beredningsgruppen hos Vuxenpsykiatrin så 
att stödet för målgruppen blir ännu bättre och naturligt länkat. 

 
 
Samverkansprojekt FK-VP 
 
Projektägare: Försäkringskassan 
 
Samverkansparter: Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland 
 
Sedan 2014 har Samordningsförbundet finansierat ett samverkansprojekt mellan 
Försäkringskassan och Vuxenpsykiatrin. Projektet startade med att 
Vuxenpsykiatrins sjukskrivningskoordinator gjorde en kartläggning som gav en 
klarare bild av psykiatrins patienter och vilka diagnosgrupper som dominerar då 
det gäller sjukskrivning samt vilka samordnade insatser som behövs för att hjälpa 
personerna. Med denna kartläggning som grund utvidgade Försäkringskassan och 
Psykiatrin, genom finansiering av Samordningsförbundet, under 2015 samarbetet 
och förståelsen för varandras arbete. En handläggare från Försäkringskassan har 
varit stationerad hos vuxenpsykiatrin i Örnsköldsvik och ansvarat för 
handläggningen av de personer som sjukskrivs via Psykiatrin. Försäkringskassans 
handläggare ingår som en del i de rehabteam som finns hos psykiatrin, samt har 
ett nära samarbete med övriga aktörer då det gäller rehabilitering, till exempel 
Arbetsförmedlingen, Samtalsbyrån och Kommunens arbetsmarknadsenhet och 
socialtjänst via en gemensam beredningsgrupp som samordnas av Psykiatrins 
sjukskrivningskoordinator. Koordinatorn har även fått ett utökat uppdrag då 
individarbetet blir mer intensivt i och med det intensifierade samarbetet. Syftet är 
snabbare handläggning av sjukskrivningsärenden, bättre underlag för beslut om 
ersättning och rehabilitering, samt ett bättre utnyttjande av samhällets övriga 
resurser. 
Med anledning av projektets utveckling där fokus nu mer och mer har gått mot att 
arbeta mer förebyggande och med allt tidigare insatser, har Försäkringskassans 
Personliga handläggares insats i projektet utökats väsentligt. Projektet har 
förlängts ett år till och med december 2017. 

Mål: 
• En klarare bild av antalet sjukskrivna och vilka diagnoser som är 

dominerande i gruppen. 
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• Snabbare handläggning av sjukskrivningsärenden 
• Bättre underlag för beslut om ersättning och rehabilitering 
• Ett bättre utnyttjande av samhällets övriga resurser från till exempel 

arbetsförmedlingen och kommunen. 
 
 
Samverkansprojekt FK-PV-AF 
 
Projektägare: Försäkringskassan 
 
Samverkande parter: Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, 
Arbetsförmedlingen 
 
Sedan hösten 2014 har Samordningsförbundet finansierat ett projekt som 
möjliggör att en Personlig handläggare (PHL) från Försäkringskassan till viss del 
har sin arbetsplats vid Hälsocentralen Ankaret. I första hand har PHL och 
Koordinator arbetat tätt tillsammans och byggt upp rutiner kring samarbetet. 
Resultatet har visat sig mycket positivt med större förståelse för varandras 
uppdrag, tidiga insatser för personer som blivit sjukskrivna, markant bättre 
kvalitet på medicinska underlag, samt att PHL numera ses som en naturlig partner 
i Ankarets rehabiliteringsteam. 
De senaste åren har antalet sjukskrivningar ökat dramatiskt och då i första hand 
sjukskrivningar som beror på psykiatriska diagnoser och bland yngre och 
medelålders kvinnor. 
Det positiva resultatet hittills gör att Försäkringskassan under 2016 arbetat för att 
hitta möjligheter att implementera arbetssättet att en PHL kan ha sin arbetsplats 
förlagd till Ankaret en viss del av sin arbetstid. För att ytterligare stärka 
möjligheten för den som är sjukskriven eller riskerar att sjukskrivas, har man 
dessutom försökt hitta metoder för ännu mer förebyggande arbete. En del i detta 
är att i ett tidigt skede, helst innan sjukskrivning är ett faktum, tidigt arbeta 
tillsammans med vården och arbetsgivarna för att hjälpa till med förslag på 
anpassningsåtgärder med mera. 
För att tillsammans med vården hitta formerna för arbetet med tidiga kontakter 
mellan vården och arbetsgivarna har  
Konkret går det ut på att läkarna kontaktar Koordinator och PHL då de träffat en 
person som ligger i ”riskzonen”, har flera korta sjukfall eller på annat sätt har 
svårt att klara sitt arbete. 
Koordinator och PHL har också under året bötjat med att gå igenom alla långa 
sjukfall tillsammans med behandlande läkare. 
För att ytterligare stärka arbetet med arbetsgivarkontakter i ett tidigt skede, men 
även då det gäller individer som är arbetslösa eller behöver byta arbete, har 
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Arbetsförmedlingen avdelat en handläggare som 20% av sin arbetstid har till 
uppgift att stötta Hälsocentralens team med specifika frågor som rör 
Arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Som exempel kan nämnas stöttning om 
en person inte kan vara kvar i sitt arbete, genom att utifrån intressen och 
hälsotillstånd vara behjälplig i att hitta arbetsprövningsplatser och att klargöra 
vad som krävs i form av kompetens mm för att kunna klara ett visst arbete. 
Arbetsförmedlingens handläggare kommer också att delta i informationer till 
Hälsocentralens personal om Arbetsförmedlingens arbete, möjlighet att stötta via 
olika arbetsmarknadspolitiska program mm. Handläggaren ska också fungera som 
kontaktperson gentemot Hälsocentralen Ankaret. 

Mål: 
• Att tidig kontakt med arbetsgivare ska vara en naturlig del i vård och 

behandling från vårdens sida. 
• Att antalet sjukskrivningar ska minska och en större lyhördhet hos 

kommunens arbetsgivare då det gäller förebyggande åtgärder. 
• Att vid projektets slut skapat förutsättningar för att en PHL från 

Försäkringskassan permanent har sin arbetsplats till viss del förlagd till 
Ankaret. 

 
 
Samverkansprojekt FK-ÖK 
 
Projektägare: Försäkringskassan 
 
Samverkande parter: Försäkringskassan, Örnsköldsviks kommun 
 
Försäkringskassan och arbetsgivaren Örnsköldsviks Kommun har under många år 
samverkat kring personer som varit sjukskrivna och som varit i behov av 
samordnade insatser. Särskilt utsedda handläggare vid Försäkringskassan har 
arbetat med personer som varit sjukskrivna och där Örnsköldsviks Kommun varit 
arbetsgivare. Samverkan har alltid rört personer som redan varit sjukskrivna, men 
arbetet med att hitta former för samverkan då det gäller förebyggande arbete 
behöver utvecklas. 
Under senare år har andelen sjukskrivna med psykiska diagnoser ökat kraftigt och 
är nu lika vanliga som besvär från rörelseorganen. Det är främst i 
kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och skola som sjukfrånvaron ökat 
och den största ökningen har kvinnor i åldern 30-50 år stått för. 

Hos arbetsgivaren Örnsköldsviks Kommun (som är kommunens största 
arbetsgivare) är löpande ca 250-300 personer sjukskrivna och uppbär sjukpenning 
från Försäkringskassan. Detta innebär att dessa personer varit sjukskrivna minst 
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14 dagar. Antalet sjukskrivna hos arbetsgivaren Örnsköldsviks Kommun 
motsvarar under ett år ca 25-30% av samtliga sjukskrivna i kommunen och har 
därmed en stor inverkan på sjuktalet i kommunen. 
 
Projektet syftar till att fastställa och utveckla former och metoder för samverkan i 
arbetet med att dels förebygga ohälsa samt förkorta sjukskrivning hos 
medarbetare inom Örnsköldsviks Kommun. Inriktningen är i första hand anställda 
inom vård och omsorg. Samarbetet ska även bidra till ökad kunskap hos parterna 
inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. 

En av försäkringskassans handläggare har sin arbetsplats fysiskt förlagd till 
kommunens HR-avdelning en del av sin arbetstid, för att tillsammans med 
Personalkonsulenterna och arbetsledarna på respektive enhet, på ett direkt sätt 
vara ett stöd i anpassning av arbetsplatsen och utredning av vilket stöd en 
sjukskriven medarbetare, eller medarbetare som riskerar att bli sjukskriven 
behöver. 

Mål: Det övergripande målet är att antalet sjukskrivna anställda hos 
Örnsköldsviks kommun ska minska och ligga i nivå med övriga kommuner i 
landet. 

• Att skapa och behålla ett arbetssätt med tidiga insatser i fokus, där vi 
effektivt och snabbt ska kunna identifiera, planera och genomföra insatser 
för Kommunens medarbetare som har behov av stöd. 

• Att förhindra och förkorta sjukskrivning samt stödja sjukskrivna 
medarbetare i deras återgång till arbete 

 
 
1.3.4 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser 
Utvecklingsledare psykisk hälsa: 
 
Projektägare: Örnsköldsviks kommun 
 
Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland, Polisen Örnsköldsvik 
 
Utvecklingsledaren psykisk hälsa koordinerar, utvecklar och driver på det lokala 
samverkansarbetet för ökad psykisk hälsa. Den är också länken mellan nationell, 
regional och lokal samverkan i Örnsköldsvik kring frågor som rör psykisk 
hälsa/ohälsa. 
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Psykeveckan Vecka 45 
Psykeveckan är ett samarrangemang mellan kommunen, Landstinget, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, IPF, RSMH, Attention 
(anhörig/brukar/intresseorganisationer) och Svenska kyrkan. Den samordnas av 
utvecklingsledaren för psykisk hälsa. 
Föreläsningarna under veckan riktar sig till de som i ditt arbete möter personer 
med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga, brukar- och 
intresseorganisationer, samt till de med ett genuint intresse för mänskliga möten. 
2016 var det omkring 1600 anmälda deltagare men p g a snökaos en dag under 
veckan så uteblev en föreläsare varvid antalet besökare stannade vid inte fullt 
1200 personer. 
 
 
Projekt Täta kranen 
 
Projektägare: Örnsköldsviks kommun 

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Försäkringskassan, Landstinget 
Västernorrland, Arbetsförmedlingen 
 
Det finns ca 300 ungdomar i Örnsköldsvik som har aktivitetsersättning, då räknar 
vi både de som har aktivitetsersättning via förlängd skolgång och de med nedsatt 
arbetsförmåga. Gruppen har de senaste åren ökat och speciellt de med förlängd 
skolgång. Tidigare var det nästan bara ungdomar som gick särskola som blev 
aktuella för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, men nu kommer fler och 
fler från gymnasiets IM-program, men även från Vuxenutbildningen. 
Gruppen unga från ”vanliga gymnasiet” och Vuxenutbildningen ökar och det är 
främst flickor med depression, självskadebeteende, social fobi och ångest som 
ökar. Arbetsförmedlingen gör samma iakttagelser där man får sökande som är i 
25-årsåldern som hoppat av gymnasiet eller i vissa fall grundskolan och sen inte 
haft någon form av arbete eller sysselsättning. I dessa fall kan det dölja sig någon 
form av neuropsykiatriskt handikapp som inte uppmärksammats. 
Försäkringskassan har idag ett mycket bra samarbete med kuratorer och 
specialpedagoger inom gymnasieskolan och Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik. 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gemensam information på 
skolorna och detta uppskattas mycket. 
Det har lett till att den här problematiken har uppmärksammats på ett helt annat 
sätt och skolan, som nu har kännedom om aktivitetsersättning och vilka kriterier 
som gäller för att kunna få ersättning samt vilken hjälp man kan få för att komma 
vidare, har i flera fall hjälpt ungdomar med ansökan, eller tipsat om möjligheten. 
Vi har således en ganska bra bild över och rutiner för att arbeta med målgruppen 
unga som redan har aktivitetsersättning. Däremot behöver utveckla arbetet med 
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de ungdomar i yngre ålder som så småningom löper risk att hamna i farozonen för 
aktivitetsersättning. 
Upptäcks problemen tidigt och det finns en plan för hur man tar tag i dem är ju 
chansen att man får rätt hjälp i rätt tid större. 
Då det gäller gruppen där man misstänker neuropsykiatriska handikapp är tidig 
upptäckt också viktig, både med tanke på dialog med den unge och dess föräldrar 
samt att väntetiden för att få en utredning i dag är mycket lång. 
I Örnsköldsvik pågår sedan ett år tillbaka en rejäl mobilisering med en mängd 
aktiviteter/insatser i samverkan kring unga i åldern 16-24 år, genom bland annat 
DUA-överenskommelsen, Port 5 Unga vuxna, ESF-projektet Plattform U, 
Destination jobb, Advisory board, Ung utveckling med mera. Alla insatserna 
syftar till att inga ungdomar i Örnsköldsvik ska behöva ”ramla mellan stolarna” 
på sin väg in i vuxenlivet. 
För att få kedjan ännu mer komplett så finansierar samordningsförbundet en 
kartläggning och behovsanalys för målgruppen ungdomar i åldern 13-15 år som 
löper risk att så småningom hamna i farozonen för aktivitetsersättning. 

Syfte: Skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart förebyggande arbete för 
tonårsungdomar i Örnsköldsvik som löper risk att gå ut grundskolan med 
ofullständiga betyg. 

Insatser:  
1.Kartläggning av målgruppen 
2.Behovsanalys 
3.Test av gemensamma åtgärder som kommer fram i behovsanalysen. 
Både individinriktade och strukturövergripande. 

Tidplan: September 2016-April 2017,  steg 1och 2 kartläggning och 
behovsanalys. 
 
 
Gemensam kompetensutveckling i samverkan 
Samordningsförbundet har som ambition att vid behov främja 
myndighetsgemensam kompetensutveckling på handläggarnivå inom förbundets 
prioriterade områden. Här följer några exempel. 
 

• Utbildning av 5 intruktörer i MHFA (Mental Health First Aid)  
(Mer finns att läsa i bilagan under utvecklingsledaren psykisk hälsas 
redogörelse för 2016) 

• Utbildningsdag om offentlighet och sekretess i samverkan 
• Deltagande av personal från försäkringskassan, primärvård, vuxenpsykiatri 

samt kommunens personalavdelning på Metodicums rehabdagar i oktober. 
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• Finansierning av deltagande på ett flertal regionala och nationella 
konferenser och seminarier. 

 
 
Processtödjare folkhälsa 
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är ofta beroende av en effektiv samverkan 
mellan samhällets olika aktörer. Det finns en rad anledningar att ställa folkhälsan 
i centrum när den framtida välfärden diskuteras. Den kvantitativt viktigaste 
orsaken till att människor inte arbetar är bristande arbetsförmåga på grund av 
sjukdom som leder till sjukskrivning och sjukersättning. Insatser för att förebygga 
ohälsa och främja hälsa har därför en nyckelroll när det gäller att säkra den 
framtida välfärden. Detta innefattar stöd till såväl individuella som generella 
insatser. Finsam har en tydlig struktur som det lokala och regionala 
folkhälsoarbetet kan dra stor nytta av. 
 
1.4 Måluppfyllelse utifrån prioriterade områden 2016 
 
 Unga vuxnas etablering i samhället.  

I Örnsköldsvik pågår sedan ett år tillbaka en rejäl mobilisering med en mängd 
aktiviteter/insatser i samverkan kring unga i åldern 16-30 år. 
Samordningsförbundet och LSG spelar en allt mer central roll som 
samverkansplattform i detta arbete. 
Under året har förbundet finansierat insatser som Port 5 Unga vuxna, 
Samtalsbyrån för unga samt projektet Täta kranen. 
 
 Samverkanslösningar för att nå förbättrad psykisk hälsa. 

Förbundet har under året möjliggjort flera goda satsningar vad gäller 
samverkansarbete för förbättrad psykisk hälsa. Vi vill först och främst lyfta fram 
utvecklingsledaren psyksk hälsa som möjliggör att det verkligen blir verkstad i 
vardagen av de olika myndigheternas samverkansöverenskommelser.  
Andra lyckade insatser är utbildning av 5 nya MHFA-instruktörer samt 
Psykeveckan Vecka 45.  
 
 Styrning, ledning och uppföljning av samordnade insatser för medborgare 

som har svårt att etablera sig i samhället. Förbundsstyrelsen vill särskilt 
bevaka behovet av insatser kring de nyanländas situation. 

I och med att lokala samverkansgruppen LSG har en så bred representation så 
möjliggör det att snabbt fånga upp olika samverkansbehov som man sedan 
tillsammans kan prova att lösa.  
Exempel på insatser är ju de 4 samverkansprojekt som speciellt vänder sig till 
sjukskrivna. Här har vi med hjälp av förbundsmedel arbetat fram en modell för 
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lokal samverkan mellan försäkringskassan och de andra myndigheterna som gjort 
att samarbetet runt individerna flyter på ett mycket bättre sätt. 
 
 Vara delaktig i formandet av en tydlig och effektiv struktur för 

folkhälsoarbetet i Örnsköldsvik. 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har ända sedan dess bildande sett 
möjligheterna med Finsam som plattform för ett framgångsrikt lokalt 
folkhälsoarbete. Förbundet har under året medfinansierat en utvecklarresurs inom 
folkhälsoområdet som finns anställd hos kommunen men som jobbar 
övergripande med strategiskt folkhälsoarbete som kommer alla parter till gagn. 
Folkhälsoutvecklaren har uppdraget att vara ”motor” och resurs i det strategiska 
folkhälsoarbetet som utförs av många olika aktörer. Förbundet är också delaktig i 
uppbyggnadsarbetet av en lokal struktur för det strategiska folkhälsoarbetet.  
 
 Utveckla förbundsstyrelsens mål och mätbarhet. 

Förbundsstyrelsen har under året påbörjat ett utvecklingsarbete kring sina egna 
mål och dess mätbarhet. Styrelsen följer noga Indikatorprojektets utveckling och 
ska använda erfarenheterna därifrån. 
Under året har en också översyn skett vad gäller användandet av SUS och hur det 
ska utvecklas till det bättre. Förbundet stod i mars månad värd för en SUS-
utbildning för förbundschefer i Norrland.  
 
1.5 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. I maj hade styrelsen 
och lokala samverksansgruppen LSG gemensamma strategidagar tillsammans 
med Ingvar Nilsson. 
Styrelsen och LSG har under året varit representerad vid ett antal konferenser och 
seminarier. Några exempel: 

• Nationella Finsamkonferensen i Eskilstuna 
• Gemensamt ägarsamråd med samordningsförbunden från Kramfors och 

Sollefteå. 
• NNS ordförandekonferens på Arlanda 
• Gemensam konferens för samordningsförbunden i Norrland. 
• En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad 
• Kraftsamling 2016  
• Psykisk hälsa hos unga i Stockholm 
• MUCF:s rikskonferens 
• Förbundschefsdagar 

 
Samverkan med länets övriga samordningsförbund har fortsatt och fördjupats 
under året. En gemensam hemsida för länets 6 förbund har tagits fram. 
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Under året beslutade styrelsen att ge tidigare verkställande tjänsteman titeln 
förbundschef. Örnsköldsviks kommun har via avtal haft ett uppdrag att 
tillhandahålla en förbundschef på 100 %. Utvecklingsstrateg Pär Eriksson har 
under 2016 haft detta uppdrag. Kommunen har erhållit en uppdragsersättning 
motsvarande en heltidstjänst samt ersättning för kanslikostnader (lokal, dator, 
licenskostnader, telefon).  
Styrelsen har också under året utsett ett presidium bestående av ordförande, vice 
ordförande och förbundschef som bereder förbundets sammanträden samt har 
avstämningsmöten vid behov. 
 
En internkontrollplan antogs av styrelsen under våren.  
 
 
Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedd av 
Eva Bergström Selling, 
ordförande till och med 15 
oktober 2016 

Helen Östmar-Rosdahl Örnsköldsviks kommun 

Susanne Sturk, från och med 
16 oktober 2016 

Helen Östmar-Rosdahl Örnsköldsviks kommun 

Per Renström, ordförande 
från och med 16 oktober 2016 

Cecilia Sparf Arbetsförmedlingen 

Gunnar Fors Roland Nordin Landstinget Västernorrland 
Roland Hagström Camilla Steen Försäkringskassan 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 
1.6.1 Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning i tillämpliga delar.  
Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall 
samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning 
och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns 
synnerliga skäl. (SFS 2004:775). 
 
1.6.2 Ägartilldelning 
2016 års medelstilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 5 572 662 
kronor. Det är en betydande ökning från jämfört med alla andra verksamhetsår. 
Detta beror på den nya fördelningsmodellen för den statliga medelstilldelningen 



    

 

20 

som trädde i kraft från och med 2016. Enligt den så ökade den statliga 
tilldelningen till förbundet med nästan 600 000 kronor. Både kommunen och 
landstinget matchade den ökade tilldelningen med tillsammans lika mycket vilket 
innebar en total budgetökning på drygt 1,2 miljoner kronor. 
 
1.6.3 Kostnadsfördelning 
Förbundet har under året finansierat 12 större insatser för drygt 4,4 miljoner 
kronor vilket är en ökning med cirka 600 000 kronor. Målgruppen för insatserna 
har till största delen varit medborgare med socialmedicinska och/eller psykiska 
besvär som befinner sig långt från reguljära arbetsmarknaden samt personer som 
befinner sig i sjukskrivning och behöver insatser från flera myndigheter. 
Förbundet har även finansierat insatser som främjar samverkan på mer strukturell 
nivå. Fördelning av medel mellan individinriktade och strukturinriktade insatser 
har under året varit 68% individinriktat och 32% strukturinriktat. Den 
administrativa kostnaden har motsvarat 14% av budget. 
 
1.6.4 Rörelseresultat 
Förbundet visar ett pluresultat på knappt 85 000 kronor och ett eget kapital på lite 
drygt 500 000 kronor. Rörelseresultatet är drygt 245 000 kronor bättre än 
budgeterat. Den största orsaken till det var att utrymmet för ej beslutade 
samverkansinsatser inte togs i anspråk i sin helhet samt att Samverkansprojekt 
FK-VP inte använde alla budgeterade medel. Å andra sidan så gick några 
budgetposter minus också, till exempel kostnad för verkställande 
tjänsteman/förbundschef vilket beror på en lönejustering som gjordes från och 
med första april. En annan budgetpost som drogs över var resor och logi. 
Förbundet har haft möjlighet att finansiera deltagande på fler olika 
sammankomster under 2016 än budgeterat.  
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Rapporter från några av insatserna under verksamhetsåret 2016 
 
Individinriktade Insatser 
 
Port 5 Unga vuxna och start● 
 
Inledning/berättelse om året 
Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan. 
Samarbetet har fortsatt och utvecklats med berörda instanser, så som uppdragsgivande 
handläggare inom berörda myndigheter samt övriga aktuella aktörer kring deltagarna.    
Den interna utvecklingen inom Arbetsmarknadsenheten - Startpunkten/Port 5 är ständigt i 
förändring med målet att sträva mot en allt bättre och bredare verksamhet som har kvalité. 
För målgruppen inom Port 5 har vi under året fortsatt med att, när det anses lämpligt för 
deltagaren, integrerat denne i de övriga avdelningarna vid Startpunkten. Man har dock kvar 
samma handläggare och liknande arbetssätt som vid avdelningen för Port 5. Detta ger 
förutsättningar för dessa personer att vara i en grupp med större åldersintervall där man får 
lära av äldre personer med livserfarenhet. Även Port 5 har integrerats genom att större 
åldersspann arbetar inom samma lokaler m.m. Detta ser vi kan för vissa personer innebära 
en större trygghet i grupp, minska behovet av att behöva hävda sig för jämnåriga samt att de 
äldre blir stärkta av att få delge sin kunskap och erfarenhet.   
Vi har idag inom Startpunkten en ständig utveckling, vi har under året gjort förändringar 
inom Återvinningsbutikens lokaler för att tydligare lyfta fram de produkter som förädlas 
och produceras i egna verksamheten samt även möjliggjort ett förråd som är tillgängligt för 
butiken. Vi har utvecklat tapetseridelen för att skapa fler, bättre och mer strukturerade 
arbetsplatser. Ombyggnationer vid förråd vid Port 5 har skett, vilket skapat struktur vid 
transport och lagerhållning av material från Må återvinningsstation. En Cykelverkstad har 
skapats i Port5 lokalen.  Detta arbete genrerar generellt möjligheter att skapa bättre 
arbetsmiljöer för att kunna möta alla personer på bästa möjliga sätt med utgångspunkt ifrån 
deras individuella behov.  
  
Personal/handledare 
Det har under året varit en del förändringar i personalgruppen, detta med anledning 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 
handledare med erfarenhet från snickeri och pedagogik.  
Personalen har tagit del av kurser och utbildningar i form av psykeveckan och dess olika 
föreläsningar, Första hjälpen i Psykisk Hälsa samt suicidprevention. Nya handledare inom 
Port 5 har under året gått grund- och påbyggnadsutbildning i Arbetsmarknadscoachning. 
Dessa utbildningar är basen för alla som arbetar inom Arbetsmarknadsenheten. 
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Deltagare 
När det gäller praktiska arbetet tillsammans med deltagarna har det handlat om 
återvinningsarbete av möbler m.m, sömnad och textilarbeten, arbete kring 
Återvinningsbutiken, transporter, cykelreparationer 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.   
 
Aktuell statistik över deltagare under året 2016 
18 deltagare har varit inskrivna under året, 3 kvinnor och 15 män.  
Deltagarna har blivit remitterade från:  

• 8 från Försörjningsstödsenheten. 
• 2 från Försäkringskassan/Biståndshandläggare SoL. 
• 4 från Arbetsförmedlingen. 
• 4 från gymnasieskolan. 

Totalt 9 deltagare har avslutat insatsen på Port 5. Dessa har gått vidare mot: 
• 2 mot arbete/anställning. 
• 1 mot gymnasiestudier/studier Komvux. 
• 5 mot praktik/Arbetsförmedlingen 
• 1 gick tillbaka till remittent för vidare planering.   

Deltagarna har haft väldigt olika problematik och ofta multiproblematik. Det kan vara 
alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, ADHD, asperger, självskadebeteende, depression, 
ångest med mera.  
 
Uppdragsgivare 
Vi har i år fortsatt tidigare arbete för att upprätthålla och nå målen som uppdragsgivande 
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 Vårdcentral, 
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 efter avslutat tid, eller vid behov, är mycket användbara som stöd när 
personer är aktuella för att lotsas vidare till annat stöd/myndighet som exempelvis 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Vårdcentraler med mera.  
 
Ekonomi 
Den ekonomi som finns att tillgå i projektet har fördelats i stora drag på tre poster, 
lokalhyra, löner och förbrukningsvaror.  I förbrukningsvaror ingår hyra av bil, mat, 
arbetskläder för deltagare, kontorsmaterial, arbetsverktyg, arbetsmaterial med mera.  
 
Framtid  
Vi ämnar fortsätta utveckla samarbetet med de olika samarbetsparterna och uppdragsgivare. 
Detta kan leda till en än mer utvecklad samsyn när det gäller handledning, arbetssätt samt 
kompetensutveckling.  
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Målet är att under kommande året ytterligare kunna utveckla verksamheten. Fortsätta 
arbetet för att skapa tydliga vägar och rutiner in mot verksamheten främst när man ser till 
olika uppdragsgivare, även vägar ut mot praktik och arbete. 
Språkhandledare, som har anställts inom avdelningen Arbetsmarknad och Integration, ska 
ge förutsättningar för att på ett än bättre sätt kunna möta individens behov.  
Den fortsatta utvecklingen bör resultera i att vid avslut på Port 5 Unga Vuxna ska individen 
vara mer anställningsbar, vid behov återgå till studier och även blivit mer självständig, med 
så få insatser från myndigheterna som möjligt. 
 
//Mikael Byström, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten, Startpunkten 
 
Vidare Vy - Försäkringskassan och Startpunkten 
Under året har arbetet fortsatt med att förenkla övergången mot gemensam kartläggning 
(förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med målet fortsatt 
arbetsträning/praktik på den reguljära arbetsmarknaden). Det innebär att i ett tidigare skede 
påbörja samverkan och förberedelse av personerna för en övergång till Arbetsförmedlingen.   
 
Arbetsförmedlingen är nu tidigare med i samband med uppföljningsmöten och möten kan 
även hållas hos Arbetsförmedlingen, för att det inte ska bli ett allt för stort steg att gå från 
Startpunkten till Arbetsförmedlingen. Riskerna för att personerna ska ”falla tillbaka” i 
negativ utveckling minimeras så långt det är möjligt och ger möjlighet att hitta former som 
blir bra för personerna oavsett hur respektive myndighets struktur är uppbyggd.  
 
Konceptet Vidare Vy är mycket uppskattat av Försäkringskassan, både avdelningen för 
sjukförsäkringen och de som arbetar med aktivitetsersättning. Den mjukstart som erbjuds 
via Vidare Vy är ovärderlig då det gäller att utreda möjligheten att komma vidare i 
rehabiliteringen för den grupp som inte direkt kan gå till Arbetsförmedlingen och ta del av 
deras tjänster. 
Under 2016 har inte lika många deltagare som tidigare övergått i aktiva insatser via 
Arbetsförmedlingen eller till arbete eller studier. Detta har berott på att deltagarna haft mer 
komplexa besvär jämfört med tidigare år. Positivt är dock att alla fått möjlighet att prova sin 
arbetsförmåga och utifrån detta kunnat gå vidare.  
 
Aktuell statistik över deltagare under året 2016 
 
Totalt har 23 deltagare varit i aktiviteten.  

• 14 deltagare avslutades under 2016, fördelningen var 10 kvinnor och 4 män. 
• 9 deltagare var fortfarande inskrivna över årsskiftet. 
• 7 deltagare övergick i så kallad gemensam kartläggning (förstärkt samarbete mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med målet fortsatt 
arbetsträning/praktik på den reguljära arbetsmarknaden) 

• 1 deltagare gick vidare till fortsatt arbetsträning, eventuellt på sin tidigare arbetsplats 
där anställning fanns kvar 

• 3 deltagare blev åter sjukskriven med vidare utredning 
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• 1 deltagare sjukskriven på grund av graviditet 
• 2 deltagare har sökt stadigvarande sjukersättning 

 
Mikael Byström, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten, Startpunkten 
Roland Hagström, Samverkansansvarig Försäkringskassan 
 
 
Samverkansprojekt Försäkringskassan-Vuxenpsykiatrin 
 
Syftet med projektet har varit att få ett bra samarbete mellan Försäkringskassan och 
psykiatrin, med att förstå varandras verksamheter, hitta bättre och kortare besluts- och 
kontaktvägar.  
 
Projektet har pågått sedan hösten 2014. Vi har under denna tid träffat ungefär 55 personer 
med sjukskrivning från psykiatrin. Det är några få som har tackat nej, och detta med olika 
orsaker.  
 
Vi har bara träffat de sjukskrivna som har ett arbete.  
Vi har haft som utgångs punkt frågeställningar med; 
 
”Hur har man det på arbetet?” 
”Vad behövs för att återgå i arbete?” 
”Hur få ihop arbete med privatlivet?” 
”Grundlig information om sjukförsäkringen och dess regler”. 
 
Vi har träffat samtliga sjukskrivna mellan 1-3 gånger, med en månads mellanrum. Vi har 
också vid flertal tillfällen haft arbetsgivaren med för att kunna göra en bra och hållbar 
planering för arbetsåtergång. Vi har tidigt diskuterat deltids arbete med de sjukrivna. 
Vi har sett att vissa sjukskrivna har haft behov av att träffas fler än 3 gånger och då har vi 
gjort det. 
 
Ett sista uppföljande möte har skett ca 3 månader efter sista samtalet. Vid det samtalet tar vi 
upp om eventuella övriga frågor som finns, samt att höra om vi Gudrun och Ingela kan göra 
något ytterligare för att förbättra samverkan. Det som de flesta av de sjukskrivna hade att 
tillägga som förändring i projektet var att ta med arbetsgivaren vid ett av de tre 
samtalsmötena.  
I övrigt har det varit mycket positiv respons från de sjukskrivna om att projektet har varit 
till stor hjälp. Vissa har till och med angett att det har hjälpt mer än att bara vara sjukskriven 
med övrig sjukvårdskontakt. 
 
Det som vi, Gudrun och Ingela kan se är att under projekttiden har de som är sjukskrivna 
från psykiatrin kommit ut i deltidsarbete snabbare än de sjukskrivna själva tänkt innan de 
har pratat med oss i projektet. 
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Flera av de sjukskrivna har tagit beslut om att påbörja samarbete med Arbetsförmedlingen, 
vissa har tagit beslut om att inte återgå i tidigare arbete utan hitta annat arbete.  
 
I nuläget är det 125 st sjukskrivna med  F- diagnoser. Fördelat från sjukskrivningsstart är 
det sjukskrivna från 2013 9 st, 2014 18 st, 2015, 29 st, 2016 67 st, 2017 2 st. 
Det finns en ökning av sjukskrivna från psykiatrin. Det som har ökat mest är sjukskrivna 
kvinnor. 78 kvinnor är sjukskrivna, och 47 män. 
Vårt mål är att fortsätt att träffa de sjukskrivna och jobba vidare med hur komma tillbaka i 
arbete, och förkorta sjukskrivningstiden. 
 
// Ingela Strindlund Försäkringskassan     
 Gudrun Pettersson koordinator psykiatrin 
 
 
Samverkansprojekt Försäkringskassa, Hälsocentralen Ankaret och 
Arbetsförmedling 

 
Syftet med projektet är att få tidiga kontakter med sjukskrivna personer och deras 
arbetsgivare för att få en aktiv process och snabba åtgärder för återgång i arbete. 
Metoden som beskrivs i projektplanen har inte kunnat följas, utan möten med arbetsgivaren 
har bokats efter telefonkontakt med koordinator direkt efter att en behandlare 
rekommenderat detta. Detta har varit tidsbesparande och effektivt arbetssätt. 
 
FK handläggaren och koordinatorn på HC Ankaret har under 2016 träffat 51 patienter under 
deras sjukskrivningsärende inom projektet.  
Träffarna har skett i olika konstellationer beroende på ärendet. Vårdgivaren tillsammans 
med FK handläggaren och patienten, vårdgivaren med patienten för vidare planering, 
vårdgivare, FK och arbetsgivare, interna möten med FK och vårdgivare. 
 
Har följt upp alla möten med arbetsgivare och totalt har  
23 återgått till arbetet  
4 förebyggande, ingen sjukskrivning behövdes 
5 till aktiva insatser på AF-FK samarbete 
3 till Startpunkten, pågår 
2 valde pension 
1 skickades på teamutredning, utbyte mot sjukersättning pågår 
3 till MMR2, börjat återgång i arbete i olika omfattning 
4 överlämnades till företagshälsovård 
3 arbetsträning via Arbetsförmedling. 
 
FK handläggaren har varit med på läkarmöten och informerat fortlöpande om nyheter och 
regelverk, och all personal på HC Ankaret har haft möjlighet att konsultera henne angående 
patientärenden. 
Ingen enkätundersökning bland personal har genomförts. Muntliga frågor har ställts till 
behandlare och läkare angående FK närvaro på HC Ankaret. Alla svar är positiva. Alla 
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upplever att det underlättar deras arbete, de får svar på frågor och kan agera vidare i 
ärendet. 
 
Liisu Westerin, Rehabkoordinator Hälsocentarlen Ankaret 
Christina Hellström, Personlig handläggare Försäkringskassan 
 
 
Samverkansprojekt FK – ÖK 
Projekt sjukfrånvaro – Försäkringskassan & Örnsköldsvik kommun 
 
Upplägg 

• Startskott februari 2016  
• Handläggare från försäkringskassan på plats i stadshuset Kronan  
• Verksamheter: Ordinärt och särskilt boende 

- Nyligen även lokalvård och kostenhet 
• Chefsträffar med brainstorming inför projektet 

  
Enkät – korttidsfrånvaro 

• 5 tillfällen eller fler under perioden 150228-160229 
• 268 enkäter (Cirka 300 innan bortfall) 
• Svarsfrekvens 91%  
• Bakgrundsvariabler, återhämtning, trivsel, stöd, frånvaroorsaker  

 
Enkät – resultat 

• Återhämtning  
- Synpunkter på schemaläggning 
- Mindre återhämtning i ordinärt boende  
- Delade turer → mer återhämtning 
  

• Hög trivsel och bra stöd (med chef och arbetskamrater) 
• ”Problemet ligger hos andra” 
• Grupper med olika besvär  

- Fysiska besvär 
- Stress 
- Kroniska sjukdomar 
- Livsstil/motion  

 
Enkät - åtgärder 

• Fysiska besvär – smärtföreläsning 
(34 st akutella, 24 st tackade ja, 18 dök upp)  

• Stress – avslappnande vattengympa 
(27 st aktuella, 8 st tackade ja, varierande närvaro)  

• Kroniska sjukdomar – försäkringskassan kontakt  
Information om särskilt högriskskydd + erbjudan om möte  
(13 st aktuella)  



            7(17) 
) 
 
 
   Bilaga 1 
 
 
 
 
 

 

• Livsstil/motion  
Gruppverksamhet med fokus levnadsvanor/livsstil 
(6 st aktuella, 1 st tackat ja) 

 
Personalronder 

• Personalspecialist + handläggare från FK  
• 19 st personalronder  

- Utgått från de arbetsplatser med mest korttidsfrånvaro  
• Korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro, statistik, resultat från enkät  

 
Summering av projektet 2016 

• Försäkringskassan upplever: 
- Bättre kontakt med enhetschefer - fler ringer och frågar 
- Större förståelse från arbetsgivare gällande arbetsgivarutlåtande 
- Fått större inblick i hur cheferna arbetar och vad de faktiskt kan göra genom     
personalronderna  

• Enkäten - ögonöppnare för många, blir sedda 
• Snabba och smidiga kunskapsutbyten och information mellan personalspecialister 

(kommun) och handläggare (försäkringskassa) 
• Sjukfrånvaron överlag fortsätter öka, framförallt bland män   
• Korttidsfrånvaron i särskilt boende har minskat   

 
Planer för 2017 

• Uppföljning av enkäten för korttidsfrånvaron:  
- Följa upp de som tackat ja till erbjudna insatser - har deras korttidsfrånvaro 
minskat?  
- Följa upp om det är samma personer som har korttidsfrånvaro idag som vid början 
av projektet 
- Chef följa upp de personer som minskat frånvaron, hur har de lyckats göra det?  

• Enkät igen?  
- För att se om det är den som  gett effekt på minskade korttidsfrånvaron  

• Långa sjukfall – över 365 dagar  
- Kan vi samarbeta med övriga projekt (Ankaret, psykiatrin) för att komma till 
avslut?  

• Chefsfokus - hur hjälpa och stötta cheferna?  
- Vara med på chefsdagar (”utbildningar”/frågestunder) 
- Boka drop-in/telefontider med handläggare Försäkringskassan (chef) 
- Involvera/informera avdelningschefer/personalchef 

• Fokusera på personer under 30 år med korttidsfrånvaro 
• Eventuellt samarbete med vården/företagshälsan 

- Program  som går att använda förebyggande sjukpenning till?  
• Stående punkter under hela året:  

- Kunskapsutbyte  
- Gå igenom lediga jobb på kommunen -> info till handläggare på FK 
- Förhandsinfo om indragen sjukpenning/avslag  
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- Hur kan vi permanenta projektet? 
- Kan vi hitta ännu snabbare kontaktvägar? 
- Buggar i systemen?  

 
// Ida Edlund och Katarina Lindberg Personalspecialist Personalavdelningen 
Örnsköldsviks kommun 
Anna-Karin Videbro och Elisabeth Lindhe, Personlig handläggare Försäkringskassan 
  
 
Strukturinriktade Insatser 
 
Utvecklingsledare psykisk hälsa 
 
Funktionen – Utvecklingsledare psykisk hälsa – som undertecknad innehar var verksam 
under cirka 8,5 månad under 2016, inklusive ledighet för semester.  
Tiden januari–mitten av april innebar sjukfrånvaro på grund av olyckshändelse.  
Redogörelsen för året ges för de väsentligaste uppdragen för att avslutas med en 
sammanfattande kommentar av året samt vilka utmaningar som är uppenbara under 2017.  
 
Samtalsbyrån för unga  
Undertecknad var arbetsledare för verksamheten fram till 2016-05-31 varefter den 
organisatoriskt övergick från Välfärdsförvaltningens utvecklingsenhet till avdelningen 
Socialt stöd.  
I samband med överfasning av verksamheten såg den nya huvudmannen inte annan 
möjlighet än att tillämpa socialtjänstlagen i verksamheten. Detta innebar bland annat att så 
kallad biståndsprövning skulle ske före besök för att därefter resultera i ett beslut och 
slutligen i anvisning till verksamheten. Ungdomar skulle därmed inte längre spontant kunna 
söka sig till verksamheten utan en föregående process. Den ursprungliga idén med 
verksamheten om att den skulle vara lättillgänglig utifrån ungdomarnas perspektiv hade 
därmed gått förlorad.  
Detta nya förhållningssätt resulterade i att undertecknad initierade möten med berörda. 
Detta ledde fram till en ny tänkbar huvudman för verksamheten. Denna process innebar i 
praktiken att verksamheten för en tid försattes i någon form av ”vänteläge” då tidigare 
personal dessutom sökte sig till andra verksamheter.  
Elevhälsan tog på sig ansvaret att driva verksamheten vidare. En rekryteringsprocess 
inleddes av Elevhälsan med stöd av undertecknad. Verksamheten kommer att återstartas 
den 1 mars 2017, då med en årsarbetare och med samfinansiering av elevhälsan och 
Samordningsförbundet. I samband med återstarten så flyttas verksamheten också tillbaka 
till den tidigare samlokaliseringen med ortens ungdomsmottagning på Bergsgatan 9.   
 
Suicidprevention  
I juni 2015 lämnade undertecknad ett förslag till nya Riktlinjer för suicidprevention 
Örnsköldsviks kommun 2016-2019 till dåvarande huvudman, Välfärdsförvaltningen. I juni 
2016 fattade kommunens förvaltningschefsgrupp beslut om att anta förslaget. Ett behov av 
att implementera dessa riktlinjer uppstod därmed.  
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Genom personliga besök hos åtta förvaltningar och kommunala bolag har riktlinjerna 
presenterats, tre har valt att inte hörsamma den möjligheten.  
Riktlinjerna har tagits emot med stort intresse. Inte minst finns nu ett stort intresse av att 
skapa egna rutiner, dels för att uppmärksamma psykisk ohälsa, dels för att agera när detta 
uppmärksammas. Det finns önskemål om ytterligare satsningar mot såväl personal som 
arbetsledning/chefer. Detta finns på ”att göra listan” för undertecknad.  
I riktlinjerna finns dessutom specifika utvecklingsbehov uttalade. Mycket glädjande så har 
exempelvis Välfärdsförvaltningen tagit till sig behovet att utveckla 
mötesplatser/mötesmöjligheter för äldre ensamma män, en grupp med relativt sett höga 
suicidtal.  
Behovet av att bättre möta anhörigas behov, såväl efter fullbordat suicid som anhöriga som 
lever med person med förhöjd suicidrisk har mötts. I skiftet november/december bjöds 
dessa in för att få uttrycka sina behov och önskemål. Då medverkade landstinget och 
kommunen, inklusive undertecknad. Mötet visade utvecklingsbehov som nu hanteras i 
linjeorganisationerna hos landsting, kommun, svenska kyrkan och polisen.  
Elevhälsan överväger, efter förslag, att införa Youth Aware of Mental Health – YAM. Detta 
är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och 
minska självmordshandlingar hos skolelever.  
 
Patient- brukar- och intresseorganisationer  
Statens krav via den så kallade PRIO-satsningen på att kommuner och landsting ska 
”umgås” med dessa organisationer är inte längre lika tydligt uttalade som tidigare.  
Möten med dessa organisationer har varit begränsat under 2016 och har i huvudsak skett i 
samband med deras deltagande i andra gemensamma planeringssammanhang (psykeveckan, 
temadagar m m). I det avseendet kan jag konstatera att denna typ av föreningar numera har 
mycket svårt att rekrytera nya medlemmar och att deras verksamheter därmed blir 
begränsade. Exempelvis så kämpar RSMH i Örnsköldsvik såväl med verksamhet som med 
ekonomi och en åldrande medlemsskara. De har fått hjälp från regionalt håll för att 
möjliggöra en överlevnad som egen lokal verksamhet.  
Kontakter har dessutom skett med regionala Brukarrådet. Örnsköldsviksortens 
representation i det regionala Brukarrådet är liten. 
  
Medborgarförslag  
Medborgare i Örnsköldsvik kan lämna så kallade medborgarförslag till kommunen. I två 
fall har dessa berört området psykisk ohälsa. Undertecknad har då varit remissinstans och 
har då gjort ett skriftligt yttrande. 
  
MHFA, på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa  
Avsikten med dessa kurser är att ge kursdeltagarna kunskap inom området psykisk (o)hälsa, 
minska fördomar och ge deltagarna förutsättningar att hjälpa/stödja en människa i kris. 
Omkring 150 deltagare/år har tidigare utbildats.  
Ett antal kursinstruktörer har slutat under 2016 och därmed uppstod ett stort behov av att 
ersättningsrekrytera och utbilda nya instruktörer. Med Samordningsförbundets hjälp så har 
fem nya instruktörer utbildats under 2016. Under året har totalt 8 kurser genomförts för 
totalt 96 deltagare, varav en kurs har genomförts för ett asylnätverk i Gideå.  
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Våren 2017 är sju kurser inplanerade, 4 av dessa är redan fullbokade och intresset för 
kurserna är stort. Önskemålet om kurser är för närvarande större än tillgången på 
instruktörer. Tillgängligheten på instruktörer styrs av att de ska kombinera kursverk-
samheten med sina ordinarie arbetsuppgifter. Ytterligare dialog kommer att ske för att 
tillmötesgå önskemålen beträffande kursutbud, idag är det 100-talet medarbetare med 
kommunal anställning som har anmält sitt intresse för kursen.  
 
Media  
Medias intresse för området psykisk (o)hälsa minskade under 2016. Till delar kan detta 
tillskrivas väsentligt minskad lokal nyhetsbevakning och att media numera vill sälja reklam 
i anslutning till nyhetsinslag på internet. Ett faktum som gör området psykisk (o)hälsa 
mindre intressant att bevaka och skildra.  
 
Byte av förvaltningstillhörighet  
1 juni 2016 bytte Utvecklingsledare psykisk hälsa förvaltningstillhörighet från Välfärd till 
Kommunledning. Förväntningarna av detta var, och är, att folkhälsofrågorna ska få en mer 
framträdande roll i den kommunala organisationen. Beträffande funktionen 
Utvecklingsledare psykisk hälsa så är detta underordnat då uppdraget i sig är välformulerat 
och utförs utifrån alla parters behov. Strax före årsskiftet 2016/2017 flyttades arbetsplatsen 
från Nygatan 16 till stadshuset Kronan Järnvägsgatan 6.  
 
SIP (samordnad individuell plan, i huvudsak för kommuner och landsting)  
Lagstiftningen har funnits sedan 2010 men har tyvärr inte fått fullt genomslag varför staten 
har uppmuntrat en vitalisering av SIP. Efter att undertecknad tillsammans med lokala 
företrädare för kommun och landsting hade skapat en gemensam lokal struktur och 
gemensam hemsida för ändamålet så överlämnades detta till kommunen. Ansvariga där blev 
medicinskt ansvarig sköteska (MAS) tillsammans med kommunens socialt ansvarige 
samordnare (SAS). Som ett led i överlämnandet så genomförde undertecknad 10-talet 
utbildningar för berörd personal.  
Under 2016 har Välfärdsförvaltningen utsett en ny SAS. Undertecknad har i och med detta i 
slutet av 2016 fasat över ansvar och praktisk hantering till verksam SAS. De frågor som 
fortfarande flödas till undertecknad och som är av allmän karaktär besvarar jag som en 
rimlig serviceåtgärd åt organisationerna. Utöver detta så ska engagemanget för SIP-
implementering vara utfasat från undertecknad.  
 
(Egna) Föreläsningar och konferenser  
Under 2016 deltog jag i studiedag den 18 maj 2016 hos Svensk socialpolitisk förening. 
Föreningen är en form av ”professionsförening” och är en partipolitiskt, fackligt och 
religiöst obunden förening. Föreningens ändamål är att analysera, bevaka och granska 
utvecklingen av den gemensamma sektorn, fördelningspolitiken samt socialpolitiken i vid 
mening såsom arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna, barn- och ungdomsfrågorna, 
bostadspolitiken, familjepolitiken, handikappolitiken, hälso- och sjukvården, 
kriminalpolitiken och socialtjänsten.  
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En mycket givande dag med rykande aktuell information från Försäkringskassan, 
Universiteten i Lund och Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Föreningen MIND, 
Arbetslivsinstitutet samt Hyresgästföreningen.  
I slutet av november deltog jag i Rikskonferensen som anordnas varje år av MUCF 
(myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor). I sig många intressanta inslag inom 
jobb och studier, nyanlända, hbtq-frågor med mera men inget som tillförde Örnsköldsvik 
som ort något nytt, däremot bidrog vi med inslag. Nästa års konferens kommer att ha temat 
”Ungas sociala inkludering och delaktighet”.   
 
PRIO-satsning  
Statens PRIO-satsning 2016 (psykisk (o)hälsa) genomfördes inte i någon större utsträckning 
via lokalt arbete förutom inventeringar av alla aktiviteter som görs lokalt inom området.  
Undertecknad bidrog med en sammanställning på allt som Samordningsförbundet i 
Örnsköldsvik på olika sätt är engagerat i och vad undertecknad arbetar med. Fler lokala 
sammanställningar gjordes också.  
Alla kommuners sammanställningar, från hela länet, samt landstingets motsvarighet 
sammanställdes därefter av Kommunförbundet och landstinget i Västernorrland. Den 
slutliga sammanställningen analyserades därefter.  
Efter analysen så gjordes en för landstinget och länets kommuner en gemensam 
handlingsplan för de kommande 1-5 åren. Undertecknad har därefter informerat ortens 
LSG, dels själv via e-post, dels via förbundschef Pär Eriksson om omfattningen av denna 
plan. 2016 års plan ska kompletters redan under år 2017 utifrån årets PRIO-
överenskommelse. Ett mycket gediget arbete väntar i det avseendet. 
  
Kunskapsspridning  
Undertecknad har löpande underhandskontakter med exempelvis Kommunförbundet Y, 
SKL, NSPH med flera, allt i syfte att inhämta nyheter och direkt kunskap för att sedan 
kunna sprida väsentligheterna vidare.  
Spridningen sker såväl internt som i olika lokala nätverk (MHFA, Suicid, Psykeveckan med 
mera) men även till nyanställda medarbetare, vikarier, politiska organisationer och 
förtroendevalda, vid temaveckor och temadagar. 
 
Psykeveckan  
Undertecknad har nu samordnat denna satsning under åren 2014, 2015 och 2016. Ett relativt 
omfattande arbete i flera avseenden. Veckan, vecka 45 varje år, har programpunkter under 6 
dagar, såväl dag som kväll och bjuder numera på mycket högkvalitativa föreläsningar. 2016 
genomförde vi dessutom ett jubileumsfirande under veckan. Arrangemangen besöks av 
professionella Örnsköldsvik, allmänheten och alltfler skolelever på orten. 2016 hade vi 
omkring 1600 anmälda deltagare men på grund av snökaos en dag under veckan så uteblev 
en föreläsare varvid antalet besökare stannade vid inte fullt 1200 personer.  
 
SUS  
SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp 
resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har 
finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.  
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För att säkra användningen och tillämpningen av systemet på lokal nivå så deltog 
undertecknad i kurs hos Arbetsförmedlingen i Stockholm den 21 september.  
Kursanordnaren var tydlig i många avseenden men mest beträffande att staten vill se att de 
ekonomiska medlen för samverkan i huvudsak bidrar till att individer flyttar sin försörjning 
från samhällsförsörjning till egen försörjning eller studier.  
Detta innebär att medel som beviljas till olika former av individprojekt måste följas upp 
med samma mått, d v s dessa projekt måste rapporteras in och följas upp på individnivå. 
Alla utdata är däremot avidentifierad.  
I Örnsköldsvik så har det fortsatta arbetet med SUS inneburit att ”städa” lokalt i registret 
och säkerställa att uppgifterna som finns i systemet är adekvata och relevanta. I det 
avseendet finns en fortsatt utvecklingspotential hos de lokala aktörerna. 
 
Nationella suicidpreventiva dagen  
I Örnsköldsvik så har vi en ”röd tråd” beträffande psykisk (o)hälsa och det är att förmedla 
kunskap, avdramatisera och minska stigmatisering. Vi vill sprida kunskap som ger personer 
och professioner insikt som förhoppningsvis bidrar till att vi lever och agerar så att färre 
insjuknar, har kortare sjukfall, tillfrisknar fortare och överlag får en bättre psykisk hälsa.  
Ett sätt att sprida kunskap är att uppmärksamma den Nationella suicidpreventiva dagen, 
alltid den 10 september varje år.  
2014 0ch 2015 genomfördes föreläsningar som tillsammans under åren samlade mellan 
500-600 deltagare. Ett stort deltagarantal i ett så svårt ämne.  
2016 mäktade vi inte med något arrangemang på grund av en mängd konkurerande 
aktiviteter i staden som alla drog stora volymer deltagare. Dessutom, ett arrangemang kostar 
och vi vill nå ut till många deltagare.  
Inför 2017 är tanken att olika parter var och en får delfinansiera ett arrangemang. Hittills 
har Elevhälsan, kommunens Tillväxtavdelning, Kultur och Fritidsavdelning samt 
Örnsköldsviks församling ställt sig positiva till detta. Möjligen kan det bli aktuellt att 
ansöka om medel hos Samordningsförbundet för att säkerställa ekonomin för ett 
arrangemang. Aktuellt är i så fall 2-3 föreläsningar om suicid och suicidprevention med 
Ludmilla Rosengren.  
 
Temadagar  
Under 2016 genomfördes inga speciella temadagar men dialog finns med såväl 
Försäkringskassan som med Hälsocentralen Ankaret i det avseendet. I det första fallet för 
att på bred front föra ut budskapet om samhällsuppdraget, sjukskrivningsläget i riket, 
regionalt och lokalt samt ändrat Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. I det senare fallet 
åskådliggöra allt positivt med ett vardagssamarbete mellan primärvård, försäkringskassa, 
arbetsförmedling med flera. I februari 2017 är detta ”pausat” då det för stunden inte finns 
kapacitet i organisationerna att fullfölja detta.  
 
Allmänheten  
Under årens lopp har det i perioder kommit samtal från allmänheten till undertecknad i 
frågor som anknyter till uppdraget psykisk hälsa. I den mån egen kunskap och erfarenhet 
har medgett det så har jag haft förhållningssättet att ”jamen då har du kommit rätt….” inte 
minst utifrån att många personer är besvikna på att kopplas runt bland olika aktörer och 
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även inom deras organisationer. Något engagemang för dessa personer har jag inte tagit på 
mig men däremot så har jag kunnat informera och lotsa dem rätt, vilket är nog så angeläget. 
  
Kommentarer  
Uppdraget i sig är både stort men också avgränsat, det är inte svårt att förhålla sig till. Jag 
rör mig bekvämt hos de olika samhällsaktörerna, jag respekterar systemen och jag 
respekteras som person.  
Ett tydligt budskap till mig (från Samordningsförbundet) har varit att jag arbetar för ortens 
samhällsaktörer. Jag är ingen extraresurs för någon enskild samhällsaktör, däremot en 
resurs för gemensamma angelägenheter och att det alltid ska finnas minst två ”avnämare” 
av de nyttigheter som görs. Det innebär också att jag med jämna mellanrum får vara tydlig 
med att jag inte är någon extraresurs åt någon enskild aktör. Dessa situationer möter jag 
som regel med att ”jag kan göra det tillsammans med någon hos er….”.  
Detta ger utrymme och svängrum för samhällsaktörerna att ha idéer, för de kan verkställas, 
som regel med kort varsel.  
 
Utmaningar 2017  
Vi lever i en föränderlig värld där det mesta går allt snabbare, uttryckt utan någon värdering 
på detta faktum. Det finns som regel alltid något som är angeläget att ”ta itu med”, en 
utmaning som utvecklar samhället. Vi vill ju dessutom bidra till en positiv utveckling med 
individernas behov som centrala i det avseendet men också med respekt för de system vi 
fungerar i. De utmaningar undertecknad ser kommande år är bland annat:  
 
 Ungdomar och deras psykiska hälsa (fortsatta behov)  

Barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige lever internationellt sett under bra 
uppväxtvillkor, men samtidigt skiljer sig uppväxtvillkoren. Därför är det angeläget att se 
vilka faktorer som kan påverka uppväxt på ett gynnsamt sätt. Det går sällan att dra några 
enkla slutsatser om varför de flesta barn och ungdomar utvecklar psykisk hälsa medan 
andra utvecklar ohälsa. Det handlar om ett komplext samspel mellan individuella, delvis 
medfödda, egenskaper och uppväxtmiljön.  
De främsta orsakerna till den försämrade psykiska hälsan hos barn, unga och unga vuxna 
har sannolikt samband med samhällsförändringar och främst med föräldrarnas förändrade 
situation i det moderna samhället.  
Förändringar som kan ha haft inflytande på den ökade psykiska ohälsan hos barn, unga och 
unga vuxna är:  
 Längre ungdomsperiod och ökade krav på prestationer  
 Medias inflytande på ungdomars attityder och livsstilar (inklusive sociala me-dia)  
 Alkohol- och drogkonsumtion (även om den första numera minskar något)  
 Mobbning och våld  
 Svårigheter för den unge att få egen bostad  
 Minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet  
 Ekonomisk utsatthet  
 Ökad tidspress  
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Ungdomar säger att de mår bra när de har kompisar som de kan lita på, får stöd från 
föräldrarna och olika fritidsaktiviteter. De anser vidare att faktorer som arbetsbelastning i 
skolan, stress inför framtiden, utsatthet för kränkande behandling, bristande respekt, 
relationsproblem, alkohol och droger påverkar den psykiska hälsan. Tjejer verkar må sämre 
psykiskt än killar och det kan bero på att tjejer upplever högre krav i skolan, på utseende 
och stress inför framtiden.  
 
 Sjukskrivningar  

Sjukskrivningar i stora och ökande volymer i samhället är ett tecken på att något inte är bra. 
Vi bor i ett av de friskaste länderna i världen men många mår så dåligt! Det ligger såväl i 
enskilda individers, samhällets som hos olika samhällsaktörers intresse att minska inflödet 
av, förkorta längden på, och minska omfattningen på sjukskrivningar. Detta utifrån såväl ett 
humanistiskt perspektiv som utifrån ett samhällsperspektiv. Tidigare perioder då vi i 
Sverige har haft samma utveckling som idag har detta lett fram till omfattande 
”reformeringar” på området, efter en tid inte uppskattade av någon.  
Idag är cirka 40 % av de sjukskrivna detta med en psykisk diagnos. Sjukvården kan faktiskt 
”inte göra så mycket mer”. Arbetsmiljön, kan den förbättras? Förmodligen, men knappast i 
sådan omfattning att den i sig kan påverka dagens utveckling. Kan det vara så att det är det 
egna livet, var och ens sätt att leva och förhålla sig till sin omgivning och dagens ”utbud” 
som i olika avseenden behöver utvecklas/förändras? Mycket talar för det, även om det är 
mycket förenklat uttryckt i detta sammanhang. Vi behöver lyfta blicken och möta detta! 
  
 Jämställdhet  

Jag begränsar mig i det avseendet till att konstatera att den absoluta merparten av de 
personer som är sjukskrivna är kvinnor. Det sker dessutom över tid ingen förändring 
(förbättring) i det avseendet. Detta är en stor fråga som vi – förr eller senare – måste ta itu 
med i Sverige.  
 
 Ungdomar, etablering i vuxenlivet och arbetslivet  

Att lämna ungdomstiden och ta sig an vuxenlivet är en så kallad ”övergång” i livet och 
ungdomar har olika förutsättningar att klara detta. Idag kan vi konstatera att det fortfarande 
finns tydliga socioekonomiska kopplingar till hur lätt/svårt det är att börja ett vuxenliv med 
egen försörjning. Allt talar för att det är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigt stötta 
ungdomar istället för att göra det senare i livet.  
 
 Föräldraskapet  

Det är inte alla unga föräldrar som har ett naturligt nätverk med goda och omdömesgilla 
förebilder. Att stötta dessa föräldrar är angeläget. Vi vet förvisso att vissa unga föräldrar 
redan idag besöker Samtalsbyrån för unga men en fungerande familjecentral med en 
komplett föräldraskapsstödskedja känns som angelägen. 
 
 Ungdomar med aktivitetsersättning  

All statistik talar för att denna grupp kommer att öka under många år framåt. Att finna 
ingångar till arbetslivet för personer som har individuella behov är angeläget, det är svårt 
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men inte omöjligt. Detta är en grupp personer som det behöver arbetas aktivt och 
individuellt med för att lotsa dem in i arbetslivet, utifrån var och ens förutsättningar.  
 
 Utrikes födda, integration och arbetslöshet  

Här finns hur mycket som helst att ta itu med! Frågan är om det går att göra detta i 
nuvarande linjeorganisationer eller om behoven ska mötas otraditionellt  ”i särskild 
ordning”? 
 
 
Processtödjare folkhälsa 
Verksamhet 2016 i sammandrag 
 
Projekt social hållbarhet 
Projekt för att se över strukturer, följa upp och revidera folkhälsoprogrammet med koppling 
till social hållbarhet. Projektet drevs med projektgrupp och styrgrupp fram till slutet av juni, 
då projektet stoppades med anledning av flytt av tjänst från välfärdsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen och omtag av nya ledningen. 
  
Statistik 
Framtagning av statistikunderlag och översyn av rutiner för folkhälsorapportering/-
bokslut/index. Fortsättning 2017. 
 
Samarbete med Landstinget Västernorrland, Länstyrelsen och kommuner om förslag till 
kommunicering av folkhälsostatistik som rör barn och ungdomar, "Klassen". 
  
Landsbygdssäkring - framtagande av metod, genomförande och rapporter 
Uppdrag att ta fram landsbygdssäkringar, konsekvensanalyser, i samband med avveckling 
av två av kommunens särskilda boenden på landsbygden. 
  
Samordning arbete mot våld i nära relationer (VINR) och mäns våld mot kvinnor 
Kommunens representant i länsstrategigruppen 4 dagar/år, vilket förutom möten innefattar 
uppföljning av statistik och insatser samt samordning för att ta fram kommunövergripande 
strategi utifrån länsstrategin mot VINR. Arbete för att få till kommunintern arbetsgrupp. 
  
RESENS - stimulera till ökat socialt företagande och samhällsentreprenörskap 
Är sedan oktober 2016 en av kommunens två representanter i att Interregprojektet RESENS 
- Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige. RESENS är ett 
samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet 
har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, 
socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande 
om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av 
samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och 
Västernorrland. https://www.miun.se/resens 

https://www.miun.se/resens
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Örnsköldsvik kommun lägger fokus på inventering av befintliga aktörer inom 
område, kunskapshöjning med seminarier, översyn av behov av styrdokument, bidra till 
uppstart av Jallatrappan Ö-vik (Malmös exempel). 
  
Regnbågsveckan 
Samordnare av Regnbågsveckan 2016 och 
framåt. http://www.ornskoldsvik.se/regnbagsveckan 
Regnbågsveckan är en viktig del i Örnsköldsviks utveckling är arbetet för en öppen 
och jämställd kommun. Att arbeta för en fördomsfri miljö i Örnsköldsvik där homo-, 
hetero-, bisexuella samt trans- och queerpersoner personer accepteras på lika villkor och där 
vi ser människan bakom varje individ, i ett öppet samhälle som inte är slutet och 
fördomsfullt. 
I mer än tio år har aktörer i Örnsköldsvik samarbetat för att under en vecka särskilt lyfta 
HBTQ-frågor runt om i kommunen. Kommunen samordnar och sammanställer aktiviteter 
som sker under veckan kopplat till öppenhet och allas lika värde. 
  
Jämställdhet 
Kommunens representant i länsstrategigrupp för jämställdhet (länsstyrelsen 
sammankallande) och samordnare för kommunens jämställdhetarbete med 
medborgarperspektiv. Handläggning av remiss om revisionsrapport kring kommunens 
jämställdhetsarbete (framtagen av Ernst and Young på uppdrag av kommunrevisorerna). 
Framåt vid behov stötta förvaltningarna i framtagande av handlingsplaner för jämställdhet 
med medborgarperspektiv. 
  
Fallprevention 
Samordnare av Balansera Mera-veckan oktober 2016 som är en nationell kampanj för att 
uppmärksamma fallolyckor och hur de kan förebyggas. 
Överlappning till ny samordnare pågår. 
  
Remisshandläggare med folkhälsoperspektiv 
Handläggare av remisser utifrån folkhälsoperspektiv och välfärdsförvaltningens 
målgrupper.  
Tagit fram en checklista för socialt hållbar stadsplanering och presenterat för projektgrupp 
Fördjupad översiktsplan för centralorten. 
  
Skribent hemsida och Facebook 
Kontinuerlig uppdatering och utveckling, mest fokus på Psykisk hälsa och MHFA-kurser 
(Första hjälpen till psykisk hälsa).  
  
Integrationspolicy- och strategi 
Medverkat i framtagande av integrationspolicy och strategi. 
  
SO+ samhällsekonomisk utvärdering 
Bollplank för samhällsekonomisk utvärdering av Utökad samhällsorientering för nyanlända. 
  

http://www.ornskoldsvik.se/regnbagsveckan
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Egen utbildning 
Metodkurs Folkhälsa är politik Uppsala 8-9 nov 2016. Finns goda möjligheter till fortsatt 
utbildning och samarbete med Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) att genomföra 
politikutbildning - där även högre chefstjänstemän kan ingå. 
 
  
ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK 
  
Planeringsgruppen 1 ggr/mån 
  
Översiktsplanegruppen 1 ggr/mån 
  
Folkhälsoträffar, länet 2 ggr/år 
  
Sociala investeringar Möte S-vall 
  
Jämställdhet 4 ggr/år 
  
VINR 4 ggr/år + utbildningar 
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