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Handlingsplan 
Utifrån inventering och analys kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Östhammars kommun 
 
Bakgrund och syfte 
 
Utifrån psykiatrisatsningen har en inventering gjorts inom målgruppen personer 
med psykisk ohälsa. Inventering ger ett underlag till verksamhets- och resurspla-
nering. Kunskapen om målgruppens behov tydliggör hur gemensamma resurser 
ska användas på ett effektivt sätt och hur samverkansformer ska utvecklas både på 
övergripande nivå och på individnivå. Stödinsatser ska erbjudas utifrån individu-
ella behov.  
 
Analysen utgår från att det är viktigt att ha ett meningsfullt innehåll i sin vardag 
och kunna utvecklas i gemenskap med andra människor utifrån sina egna intres-
sen och behov. Ett arbete är en förutsättning för en rimlig försörjning och har be-
tydelse för den enskildes delaktighet i samhället. En fungerande boendesituatio-
nen påverkar till stor del en persons mående. Viktigt är även att kommunen har en 
nära samverkan med andra myndigheter. 
 
Analysen ska tydliggöra vilka slutsatser som kan dras, vilka problemområden som 
behöver prioriteras och vilka förslag till utveckling och förbättring som kan for-
muleras. Analysen ska ange kring vilken typ av insatser som skulle kunna motsva-
ra målgruppens svårigheter och behov. Analysen ska avse kvinnor och män. Med 
utgångspunkt i analysen ska en planering gällande åtgärder för hur verksamheten 
ska utvecklas 2013–2014 göras.  
 
Inventeringen har utförts av personal från boendestödet, enheten för arbete och 
sysselsättning (United action samt aktivitetshuset), närpsykiatrin, habiliteringen 
samt lokalföreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.  
 
Handlingsplanen antas av socialnämnden och kommunstyrelsen (gällande enheten 
för arbetsmarknad och sysselsättning). Uppföljning av handlingsplanen kommer 
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årligen att ske i styrgrupp med representanter från enheten för arbete och syssel-
sättning samt socialförvaltningen. Uppföljningen kommer att redovisas för social-
nämnden samt kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplan utifrån inventering och analys kring per-
soner med psykisk funktionsnedsättning i Östhammars kommun gällande verk-
samhetsår 2013-2014. 
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplan utifrån inventering och analys kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning i Östhammars kommun gällan-
de verksamhetsår 2013-2014. (Bilaga 2). 
_____ 
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HANDLINGSPLAN 

Utifrån inventering och analys kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Östhammars kommun 

 
Bakgrund och syfte 
Utifrån psykiatrisatsningen har en inventering gjorts inom målgruppen personer med psykisk 
ohälsa. Inventering ger ett underlag till verksamhets- och resursplanering. Kunskapen om 
målgruppens behov tydliggör hur gemensamma resurser ska användas på ett effektivt sätt och 
hur samverkansformer ska utvecklas både på övergripande nivå och på individnivå.  
Stödinsatser ska erbjudas utifrån individuella behov.  
 
Analysen utgår från att det är viktigt att ha ett meningsfullt innehåll i sin vardag och kunna 
utvecklas i gemenskap med andra människor utifrån sina egna intressen och behov. Ett arbete 
är en förutsättning för en rimlig försörjning och har betydelse för den enskildes delaktighet i 
samhället. En fungerande boendesituationen påverkar till stor del en persons mående. Viktigt är 
även att kommunen har en nära samverkan med andra myndigheter. 
 
Analysen ska tydliggöra vilka slutsatser som kan dras, vilka problemområden som behöver 
prioriteras och vilka förslag till utveckling och förbättring som kan formuleras. Analysen ska 
ange kring vilken typ av insatser som skulle kunna motsvara målgruppens svårigheter och 
behov. Analysen ska avse kvinnor och män. Med utgångspunkt i analysen ska en planering 
gällande åtgärder för hur verksamheten ska utvecklas 2013–2014 göras.  
 
Inventeringen har utförts av personal från boendestödet, enheten för arbete och sysselsättning 
(United action samt aktivitetshuset), närpsykiatrin, habiliteringen samt lokalföreningen 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.  
 
Handlingsplanen antas av socialnämnden och kommunstyrelsen (gällande enheten för 
arbetsmarknad och sysselsättning). Uppföljning av handlingsplanen kommer årligen att ske i 
styrgrupp med representanter från enheten för arbete och sysselsättning samt 
socialförvaltningen. Uppföljningen kommer att redovisas för socialnämnden samt 
kommunstyrelsen. 
 
Nulägesanalys   
Basfakta 

Inventeringen genomfördes 2013. I inventeringen ingick 95 personer. 46 av dem var kvinnor 
och 49 av dem var män. 17 personer var mellan 18-24 år, 29 personer var mellan 25-44 år, 46 

Gäller verksamhetsår Datum för upprättande Kommun  
2013-2014 
 

2013-08-29 Östhammars kommun 

Deltagande verksamheter vid upprättande 
Socialförvaltningen samt enheten för arbete och sysselsättning.  
 
Brukarorganisationer/motsvarande som erbjudits att ha synpunkter på 
handlingsplanen  
HSO har fått information om inventeringen och handlingsplanen och ej inkommit med 
synpunkter. 
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personer var mellan 45-64 år och 3 personer var över 65 år. Samarbete med kommun har skett 
kring 78 personer, samarbete med landsting har skett kring 68, samarbete med staten har skett 
kring 20 personer och samarbete med övriga organisationer har skett kring 4 personer. För 18 
av personerna är en samordnad individuell plan (SIP) upprättad eller håller på att upprättas, för 
50 personer föreligger ingen SIP och för 27 personer är ej känt om SIP finns. 
 
Inventeringen gällande stadigvarande boende visar att 61 personer bor i ordinärt boende, av 
dem har 28 praktiskt stöd i hemmet från socialförvaltningen. 6 personer bor i särskilda 
boendeformer enligt SoL eller LSS. 9 personer bor stadigvarande hos nära släkt och 3 personer 
innehar socialt bostadskontrakt. Inventeringen gällande saknad av stadigvarande boende visar 
att 1 person tillfälligt bor hos släktingar. 8 personer är placerade, varav 3 personer utanför 
kommunen. 1 person är hemlös (hänvisad till tillfälligt boende). 59 av personerna bor 
ensamma, 18 personer bor tillsammans med en partner, 12 personer bor tillsammans med sina 
föräldrar, 2 personer bor tillsammans med annan vuxen person, och 4 personer är ej känt med 
vem de bor. 5 personer bor tillsammans med egna barn, 1 person bor tillsammans med andras 
barn och 3 personer är ej känt om de bor med barn. 
 
5 personer har avbruten grundskola, 9 personer har fullgjord grundskola, 15 personer har 
avbruten gymnasieutbildning, 19 personer har fullgjord gymnasieutbildning, 1 person har 
avbrutna högskolestudier, 1 person har avbruten annan eftergymnasial utbildning, 4 personer 
har fullgjord eftergymnasial utbildning och för 41 personer är ej känt. 42 personer har haft 
sysselsättning under minst en månad de senaste tolv månaderna och 39 personer har inte haft 
det. För 5 personer har det ej varit aktuellt på grund av andra omständigheter. För 9 personer är 
sysselsättningen ej känd. 10 personer har arbetat på den öppna arbetsmarknaden, 2 personer har 
arbetat inom förening eller liknande, 4 personer har arbetat inom offentligt skyddat arbete, 17 
personer har arbetat inom kommunal dagverksamhet, 9 personer har deltagit i öppen kommunal 
verksamhet, 5 personer har studerat, 9 personer har haft annan form av arbete eller 
sysselsättning och för 1 person är det ej känt. 
 
6 personer har under de tolv senaste månaderna haft lön av arbete, 53 personer har haft sjuk- 
eller aktivitetsersättning, 7 personer har haft sjukpenning, 3 personer har haft ålderspension, 3 
personer har haft studiemedel, 1 person har haft arbetslöshetsersättning, 16 personer har haft 
försörjningsstöd, 2 personer har försörjts av anhörig eller eget kapital, 5 personer har haft annan 
inkomst och för 11 personer är det ej känt.  
 
För 95 personer har skattningar om svårigheter inom olika livsområden gjorts och för 92 
personer har skattningar om hälsosituationen gjorts. 5 personer har inte ett aktuellt behov av 
psykiatriska insatser, 68 personer har ett sådant behov samt för 22 personer är behovet ej känt. 
21 av personerna har under de senaste 12 månaderna genomgått en allmän hälsoundersökning, 
6 personer har ej gjort det och för 68 personer är det ej känt. 
 
Samarbete    

Samarbete har skett kring en hel del av personerna i inventeringen. Då dessa personer ofta har 
en komplex situation behövs en tydligt och professionell samverkan som belyser och stödjer 
personens hela levnadssituation. Ett strukturerat samarbete kring samordnad individuell plan är 
viktigt för att tydliggöra och kvalitetssäkra samverkan. Enligt överenskommelsen om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län har huvudmännen ett 
särskilt ansvar för att medverka till hälsofrämjande insatser. Samordnad individuell plan samt 
hälsoundersökningar är viktiga utvecklingsområden för samverkan. Samverkan mellan 
myndigheter inom kommun, landsting och stat behöver utvecklas så att personen får en trygg 
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situation. Östhammars kommun har ett pågående projekt, United Action, som innefattar 
arbetsförmedling, socialförvaltning, enheten för arbete och sysselsättning, försäkringskassan 
och landstinget. Syftet med projektet är att utifrån ett samverkansperspektiv hjälpa personer 
med aktuell problematik till sysselsättning. Inventeringen visar även ett stort mörkertal kring 
målgruppens utbildningserfarenheter. Kommunen kommer att se över behovet av att utveckla 
sitt interna samarbete kring utbildningssituationen för denna målgrupp. Kommunen samverkar 
även gällande målgruppen med landstinget inom närvårdens arbetsgrupp för psykiatri. 
 

Boende     

Inventeringen visar att merparten av personerna stadigvarande bor i ordinärt boende med eget 
hyreskontrakt. Ett fåtal personer bor under tillfälliga förhållanden varav en person är hemlös. 
Tre personer har ett tillfälligt boende utanför kommunen. Inventeringen visar att personerna har 
ordnade boendeformer och att de erhåller stöd av socialtjänsten i sitt boende. Behoven får anses 
vara tillgodosedda på boendeområdet. Samhällets samverkan kring ansvar för målgruppens 
boendesituation måste även framöver fortsätta vara ett högt prioriterad område. Socialnämnden 
kommer att anta riktlinjer gällande boende under hösten 2014. En förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp med representanter från kommunstyrelsen, tekniska kontoret, 
socialförvaltningen och allmännyttan har satts samman inom kommunen för att tydliggöra 
kommunens ansvar gällande boendefrågor. 
 

Sysselsättning 

Ungefär hälften av personerna har haft sysselsättning under minst en månad de senaste tolv 
månaderna. Ett fåtal personer har arbetat på den öppna arbetsmarknaden. De flesta personerna 
har haft sysselsättning inom kommunal eller statlig verksamhet. Det är viktigt att denna 
målgrupp känner en möjlighet av att erbjudas sysselsättning inom den öppna arbetsmarknaden, 
vilket ger större möjlighet att erhålla sysselsättning över längre tid och med större 
självständighet. Kommunen kommer att i projektform inventera de privata arbetsgivarnas 
inställning till att erbjuda målgruppen sysselsättning. Syftet med projektet är att utveckla 
samverkan och öka målgruppens möjlighet till sysselsättning. Kommunens projekt United 
Action har också som syfte att hjälpa personer inom denna målgrupp till sysselsättning.  
 
 
 
Planering för hur verksamheten ska utvecklas 2013–2014  
Område: Samarbete 
Aktivitet Ansvar Tidsplan 

Utvärdera United Action Socialnämnden och 
Enheten för 
sysselsättning 

Hösten 2014 

Utveckla samverkan mellan 
socialförvaltning, enheten för 
sysselsättning och 
vuxenutbildningen genom 
gemensam utbildningsdag 

Enheten för 
sysselsättning 

Hösten 2013  

Utveckla lokala riktlinjer och 
rutiner för samverkan kring SIP 

Socialnämnden Hösten 2013 och 
våren 2014 
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Område: Boende  
Aktivitet Ansvar Tidsplan 
Tydliggöra behov, ansvar och 
roller gällande boende för 
aktuell målgrupp  

Socialnämnden Hösten 2013 och 
våren 2014 

Fastställande av riktlinjer 
gällande bistånd till boende för 
aktuell målgrupp 

Socialnämnden Oktober 2013 

Utarbeta rutiner utifrån 
riktlinjer gällande bistånd till 
boende för aktuell målgrupp 

Socialförvaltningen Hösten 2013 

 
 
Område: Sysselsättning 
Aktivitet Ansvar Tidsplan 
Samverkan genom United 
Action som medför ett tydligt 
metodverktyg för att erbjuda 
individuellt stöd gällande 
sysselsättning till aktuell 
målgrupp 

Socialnämnden och 
Enheten för 
sysselsättning 

Hösten 2013 samt 
våren och hösten 
2014 

Utvecklandet av kurators- och 
psykologinsatser inom 
samverkan genom United 
Action 

Socialnämnden och 
Enheten för 
sysselsättning 

Hösten 2013 samt 
våren och hösten 
2014 

Genom riktad insats inventera 
näringslivets inställning och 
möjligheter att erbjuda 
sysselsättning till aktuell 
målgrupp. 

Enheten för arbete och 
sysselsättning 

Hösten 2013 och 
våren 2014 
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