
 

 
 

Psykisk ohälsa och arbetslivet 
 
Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet 
– ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och 
attitydförändrande insatser  
 
 
§ 1 Parter 
 
Mellan Samordningsförbunden i Lycksele, Umeå och Skellefteå (nedan kallad 
uppdragsgivaren) å ena sidan och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Region 
Västerbotten (nedan kallad uppdragstagaren) å andra sidan har denna dag följande 
avtal tecknats angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet – ett länsprojekt för 
förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser.  
 
 
§ 2 Uppdragets omfattning och art 
 
Uppdraget har formulerats med utgångspunkt från projektbeskrivningen i ansökan till 
samordningsförbunden i Lycksele, Umeå och Skellefteå. Se bilaga. 
 
Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk 
ohälsa/sjukdom/funktionshinder hos arbetsplatser och arbetsmarknadens parter i 
Västerbotten samt att skapa handlingsstrategier med avseende på dels personer med 
anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa/sjukdom samt dels 
personer med psykiskt funktionshinder som inte har anställning men som skulle vilja 
ha ett lönearbete. 
 
Projektet ingår som en del i ett nationellt program där västerbotten utgör ett av tre 
kampanjlän i landet och där det övergripande syftet är att öka kunskaperna och 
förändra attityderna hos allmänheten gentemot personer med erfarenhet av psykisk 
sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar.  
 
 
3 Målgrupp 
 



Målgruppen för det nationella projektet är allmänheten och arbetsmarknadens parter. I 
det planerade länsprojektet utgörs målgruppen främst av arbetsgivare och anställda vid 
ett urval av arbetsplatser samt arbetsgivarorganisationer och arbetsmarknadens 
parter/fackförbund i länet. Projektet riktar sig även till näringslivsenheter, specifika 
yrkesgrupper och media liksom regionala organ och brukarföreningar.  
 
 
 
§ 4 Lagar och förordningar 
 
Uppdragstagaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande 
lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här 
överenskommet uppdrag, följs. Uppdragstagaren är skyldig att hålla sig kontinuerligt 
underrättad om sådana lagar och förordningar, m.m.  
 
 
§ 5 Verksamhetens mål  
 
Projektet ska leda till: 
 
Ökad beredskap hos större såväl som hos mindre arbetsgivare att anställa personer 
med erfarenhet av psykiskt funktionshinder. Operativt innebär det att alla centrala 
parter på arbetsmarknaden samt minst femtio specifika arbetsgivare i länet ska ha fått 
information och utbildning om psykiska funktionsnedsättningar, effektiva 
rehabiliteringsmetoder för målgruppen, olika anställnings- och stödformer samt fått 
möta och diskutera temat psykiska funktionshinder och arbete med experter och 
personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder. Dessutom kommer forum 
för dessa frågor att etableras inom projektet. Vid projektets slut ska deltagande 
arbetsgivare och parter uppleva en ökad beredskap att anställa personer med psykiskt 
funktionshinder. 
 
Ökad förmåga att förebygga och hantera akut psykisk ohälsa/sjukdom på arbetsplatser 
i länet. Detta uppnås genom att arbetsmarknadens parter, samt ett tiotal arbetsgivare 
utbildas i ”psykisk första hjälpen” samt inom projektets ram erhåller kunskap om hur 
man vid behov kan få expertstöd. Målet är att deltagande arbetsgivare ska uppleva 
ökad förmåga till förebyggande och akuta åtgärder. 
 
Ökad förmåga att anpassa arbetsplatser och arbetsmiljö så att den på ett hållbart sätt 
stödjer psykiskt välbefinnande både hos personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, 
och för dem som inte har sådana erfarenheter. Detta uppnås genom att 
arbetsmarknadens parter och minst femtio specifika arbetsgivare i länet får information 
och utbildning om god psykisk arbetsmiljö, arbetsplatsanpassning och hjälpmedel vid 
psykiska funktionshinder. Dessutom erhålls vid behov konsultation och expertstöd. 
Vid projektets slut ska deltagande arbetsgivare och parter uppleva ökad förmåga till 
arbetsplatsanpassning. 
 



Ökad förmåga att ta hand om psykisk ohälsa/sjukdom när den visar sig hos 
arbetskamrater eller anställda. Målet uppnås genom att arbetsmarknadens parter, samt 
ett tiotal arbetsgivare utbildas i ”psykisk första hjälpen” samt inom projektets ram och 
vid behov erhåller konsultation. Vid projektets slut ska deltagarna uppleva en ökad 
förmåga till omhändertagande. 
 
Ett utvecklat svenskt utbildningsmaterial anpassat efter den här aktuella målgruppen 
arbetsgivare och anställda. Materialet färdigställs under projekttiden genom 
amarbete med bland annat Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser 
CEPI). 
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§ 6 Personal 
 
Uppdragstagaren har ett arbetsgivaransvar och ansvar för att det inom verksamheten 
finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets 
åtaganden. Vidare ansvarar uppdragstagaren för att personalen kontinuerligt erhåller 
sådan fortbildning och verksamhetsinformation som är av vikt för att upprätthålla 
kvalitet och utveckling för att kunna utföra uppdraget. Personal ska ges möjlighet att 
delta i utbildningar som uppdragsgivaren anordnar. 
 
 
§ 7 Ledning och styrning 
 
Samordningsförbundens styrelser har, i egenskap av beställare av projektet, ett 
övergripande ansvar för att definiera vilken nytta som ska erhållas från projektet samt 
att formellt godkänna slutresultatet och avsluta projektet.  
 
Lokala samverkansgrupperna i Lycksele, Umeå och Skellefteå med representanter från 
samtliga fyra myndigheter utgör styrgrupp för projektet. En projektledare och 
projektgrupp utses av uppdragstagaren.  
 
Styrgruppen har ansvaret för att säkerställa att projektets resultat överensstämmer med 
beställarens målsättning. 
 
Projektledare och projektgrupp  ansvarar för projektets operativa ledning och att 
projektet genomförs inom ramarna för fastställt uppdragsavtal och anvisade resurser. 
Deltagarna i projektgruppen har även ett ansvar för att vara kontaktperson inom 
respektive verksamhetsområde vilket innebär att: 

• rapportera och informera om projektläget i den egna organisationen 
• stödja och samarbeta med projektets personal, framförallt vad avser 

tillämpning av myndighetens regelverk 
• delta i projektgruppsträffar med personalen i projektet. 

 
Projektledare/projektgrupp ska medverka till att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör uppdraget, följs samt  



säkerställa att dokumentation, rapportering och information om projektet utförs och att 
utvärdering sker enligt av samordningsförbunden och uppdragstagaren fastställd 
utvärderingsmodell.  
 
 
§ 8 Samverkan och kommunikation 
 
Uppdragstagaren har att till uppdragsgivaren kontinuerligt rapportera förändringar i 
verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta 
avtal. 
 
Avstämningsträffar mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren ska genomföras 
enligt särskilda överenskommelser. Uppdragstagaren ska ge erforderlig information 
om projektet i den egna organisationen. 
 
 
§ 9 Deltagande parter 
 
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Region Västerbotten är projektägare och 
ansvarig för att den operativa projektverksamheten kommer till stånd och genomförs 
inom anvisade ekonomiska ramar. Projektägaren behåller arbetsgivaransvaret för den 
personal som representerar utföraren i projektet. Projektägaren rekvirerar medel från 
samordningsförbundet enligt fastställda rutiner.  
 
 
§ 10 Uppföljning och utvärdering  
 
Projektet ska i tillämpliga delar utvärderas enligt den modell för självvärdering som 
tillämpas av Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporter till Samordningsförbundet 
enligt denna modell ska lämnas varje halvår och helår. Vid projektets slut ska en 
slutrapport redovisas. 
 
Kompletterande uppföljning eller utvärdering utöver ovanstående fastställs i dialog 
mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren för projektet.  
 
Resultat och erfarenheter ska återföras till berörda myndigheter/organisationer och 
brukarföreningar. 
 
 
§ 11 Projektperiod  
 
Projektet påbörjas 2010-08-01 och pågår t.o.m. 2012-07-31 inklusive avslutande 
dokumentation.  
 
 



§ 12 Stöd 
 
Stödet från samordningsförbunden utgår totalt med 1 230 000 kronor för 
genomförandet av projektet. Utbetalning sker kvartalsvis i efterskott mot faktiskt 
redovisade kostnader.  
 
Samordningsförbundet Umeå samordnar den ekonomiska administrationen för 
uppdragsgivaren. Kostnadsfördelningen mellan respektive samordningsförbunden 
fördelas enligt följande:  
 
Umeå SF   615 000 kronor (50 % ) 
Skellefteå SF 359 000 kronor (30 %) 
Lycksele SF  246 000 kronor (20 %) 
 
 
§ 13 Tvist 
 
Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska 
tvisten avgöras i allmän domstol. 
 
 
§ 14 Omförhandling 
 
Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal 
väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om 
överenskommelse inte kan nås vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet 
med en månads varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt och 
uppsägningstiden räknas från den dag, som motparten har mottagit uppsägningen. 
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