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Projekt: Social integrering av människor med psykiska problem 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Östersunds kommun, 16-212000-2528, för ovan nämnda projekt. Projektet har 
prioriterats av programmets styrkommitté och av det regionala prioriterande partnerskapet i 
berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv miljö, och avser projektkostnader för 
perioden 2009-01-01 till 2011-11-30 Stödet uppgår till 70,42 % av stödmottagarens redovisade, 
betalda och godkända kostnader, dock högst 750 000 kronor. Av den offentliga finansieringen 
kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten ”Europeiska unionen” samt 
”Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. ”En investering 
för framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt. 

 Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 mars 2009, 31 augusti 
2009, 31 december 2009, 31 mars 2010, 31 augusti 2010, 31 december 2010, 30 april 2011, 
31 augusti 2011 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). 

 Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum 
enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2011-11-30) är 
stödberättigande. 
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Särskilda Villkor:  
Den metod och de åtgärder som utvecklas, provas ut och utvärderas i projektet och som bidrar till 
ökad integrering av människor med psykiska problem ska dokumenteras. Den ska också redovisas 
vid informationsspridningen av projektet. 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till 
Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 

 
 

………………………………… 
Anita Sandell    
Programansvarig     
Interreg Sverige-Norge  ………………………………… 
  Ulf Johansson 
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Nordens Gröna Bälte: 
 
Kholod Mahmood  
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063-14 63 28 alt. 070 - 60 88 480 
E-post: kholod.mahmood@lansstyrelsen.se  
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet har stöd för sina aktiviteter i insatsområdet för folkhälsa. I begreppet folkhälsa inryms såväl 
förebyggande hälsoinsatser som vård och sjukhusvård. Hälsoförebyggande och hälsofrämjande insatser är 
viktiga för att bygga upp en samlat god folkhälsa i regionen. Med hälsa sett ur ett livsmiljöperspektiv finns 
samband mellan hälsa, kultur och samhälle.  
 
En hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och kvalitet i kombination med hög kunskapsnivå och 
forskningsinslag har stor betydelse som tillväxtfaktor. Därför är det viktigt med ett gränsregionalt 
samarbete mellan olika aktörer i både Sverige och Norge för att ta tillvara den kompetens och 
specialistkunskap som finns i regionen.  
 
Ett av projektets mål är att bryta utanförskapet för människor med psykiska problem. Detta skall ske 
genom arbete/sysselsättning/dagverksamhet eller fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap. Projektet 
syftar också till att studera olika metoder, utbyte av erfarenheter och öka kompetensen hos politiker, 
anställda och allmänhet. Dessutom utvecklas brukarnas organisationer, speciellt bland ungdomar. 
 
Interreg-programmet ger stöd till folkhälsoinsatser som bidrar till att öka den gränsregionala integrationen 
mellan olika institutioner i syfte att utveckla samarbete och nya lösningar, där sjukvårdsinrättningar och 
andra privata/offentliga organisationer är viktiga aktörer. Projektet har således stöd i både program och 
regional strategi. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Både i Sverige och i Norge har sjukskrivningar på grund av psykiska problem ökat de senaste åren. För 
många människor innebär de psykiska problemen ett stort utanförskap, både mot den öppna 
arbetsmarknaden men även mot fritidsaktiviteter och mot annan social gemenskap. 
 
I dagsläget lider många människor av psykiska funktionshinder. Detta kan ibland medföra ett lidande i det 
tysta, ett utanförskap från det övriga samhället. För många människor fyller arbetet en väldigt viktig social 
funktion som människor med psykiska problem genom sin sjukskrivning/sjukersättning inte kan ta del av. 
När det gäller den övriga tiden av dygnet fyller människor ofta den med fritidsaktiviteter av olika slag, 
samt umgås med familj/släkt och vänner. Även här är det ofta svårt för människor med pysiska 
funktionshinder att delta i den sociala gemenskapen på samma villkor som övriga människor.  
 

Projektnamn/prosjektnavn Social integrering av människor med psykiska problem 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Folkhälsa 

Svensk sökande/organisationsnr Östersunds kommun 16-212000-2528 
Norsk søker/organisasjonsnr TISIP 965 575 340 
Projektledare/prosjektleder Karl-Johan Johansen 
Kategori  76 Hälso- och sjukvård 
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Projektägarna både i Norge och Sverige har haft ett annat projekt och bra samarbete för att driva sådant 
projekt. Första projektet hette Grensesprengende omsorg. Det finns skillnader mellan detta projekt och det 
gamla både när det gäller mål och målgruppen. Det övergripande målet för det gamla projektet var att 
studera alternativa driftsformer inom såväl privat som offentlig regi avseende vård och omsorg. Detta 
innefattade att: Bidra till ökat samarbete mellan organisationer i Tröndelag och Jämtland som utvecklar 
modeller för alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg. Utforma åtgärder på brukarnas villkor 
med möjlighet till reell medverkan. Kartlägga behoven av kompetensutveckling för att driva vård och 
omsorg i alternativa verksamhetsformer. Projektet hade två teman/områden som jobbade mot:  

1. Alternativa driftsformer (kooperativ, privata alternativ, aktiviteter som genom mestring 
stimulerade till nya upplevelser)  

2. Grön Omsorg: Inn på Tunet, ”Haxäng”- daglig verksamhet på ett jordbruksföretag  
 
Projektet Grensesprengende omsorg bidrog till kompetenshöjning, erfarenhetsutveckling och utveckling 
av samarbetet mellan Norge och Sverige om alternativ grön omsorg. Två interregionala nätverk skapades 
ett nätverk för deltagarna i projektet samt ett för intresserade kring grön omsorgs utveckling.  
 
Det nya projektet skall jobba med att utveckla och stärka brukarmedverkan/-samverkan. 
Erbjudanden/sysselsättningar och meningsfulla aktiviteter som i längden stimulerar till ett mera 
aktivt/socialt liv och deltagande för personer med psykiska problem. Projektets alla samarbetspartners 
kommer att delta i en fokusgrupp, utvärderingar görs av aktiviteter som redan är i gång samt av nya 
aktiviteter som sätts i gång, nätverkssamlingar och utbildning i form av kursverksamhet/konferenser. 
Direkt överföring av kompetens gjordes mellan brukarorganisation/KBT-centeret i Trondheim och RSMH 
i Östersund. Projektet kommer att arbeta med: 
 Aktiviteter for svakstilte grupper på arbeidsmarkedet  
 Aktiviteter som involverer større grad av brukermedvirking  
 Erfarenhetsutväxling mellan samarbetsparterna i projektet 
 Utvärdering av olika befintliga metoder/åtgärder samt av de metoder/åtgärder som utprövas av 

projektet.  
Detta projekt involverar många olika samarbetsparters i båda länderna inom psykiskt hälsoarbete. 
 
Mål  
Genom detta projekt vill man bidra till att utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag 
verksamhet/arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap, samt medverka till att bryta 
utanförskapet från samhället för personer med psykiska problem.  
-Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med 
psykiske problemer og derved forbedre den sosiale og helsemessig situasjon for denne del av 
befolkningen 
-Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt 
målgruppe 
-Øke kompetansen hos tjenesteutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til 
integrering 
-Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektet riktar sig primärt till människor med psykiska problem, de som står utanför arbetslivet samt 
aktivitetslivet. Resultatet av projektet kommer att gynna, förutom den primära målgruppen, politiker, 
tjänstemän samt andra yrkesverksamma inom social omsorgssektor inom Nordens Gröna Bälte. Resultatet 
kommer att spridas genom rapporter, informationsspridning på diverse möten samt genom en hemsida. 
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Projektets gränsregionala mervärde  
Genom att driva ett gemensamt projekt över landsgränsen kan man få fram ett vidare resultat, olika 
metoder kan testas ut och sedan jämförs de olika resultaten. Ett gränsregionalt samarbete medför även att 
projektets samarbetspartners olika kunskaper/erfarenheter sprids på ett effektivt sätt. 
Både svenska och norska sidan vill arbeta aktivt för att få kommunerna mera attraktiva även för 
människor med psykiska problem. Genom att samarbeta över landsgränserna ges en större möjlighet till 
att en större variation för olika erbjudanden/tiltak blir utprovade. Projektet kan bidra till att öka 
attraktionskraften för regionerna genom att erbjuda även människor med psykiska problem en meningsfull 
sysselsättning/dagverksamhet, fritid och social gemenskap. Projektet är utformat, i ett förprojekt, av 
projektdeltagarna både i Sverige och i Norge.  
 
Organisation 
Det legges opp til en felles prosjektleder i Trondheim for norske og svenske deltakere. Man ser for seg 
prosjektkoordinatorer i deltidsstillinger for hvert enkelt delprosjekt. 
 
Det etableres en prosjektgruppe for hvert enkelt delprosjekt. Prosjektkoordinatorene for delprosjektene 
inngår i en prosjekledergruppe sammen med hovedprosjektleder. 
 
Det etableres en styringsgruppe hvor representanter fra  samarbeidende instanser  inngår. Denne gruppen 
har det overornede ansvar for prosjektet. 
 
Information och resultatspridning 
Det vil bli satset på informasjonsspredning om aktiviteter og resultater gjennom kanaler som: 
-Hemsida  på Internet för projektet 
-Brukerorganisasjoner 
-Artikler 
-Rapporter til ulike instanser, kommuner, Interreg, HIST, Mittuniversitet etc. 
-Dialogkonferanser 
-Undervisning i grunnutdanning og videreutdanning 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet kommer att följa projektägarnas miljöplaner. Tåg och miljöbilar kommer att användas vid resor 
där det är möjligt. Projektet kommer att använda sig av videokonferens samt mail för att undvika onödiga 
resor. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet kommer att rikta sig till både män och kvinnor. Målet för projektet är att representation i 
styrgrupper, nätverksträffar osv. ska vara 50 % män och 50 % kvinnor. Avsikten är att alla människor 
oavsett kön eller problematik/funktionshinder skall ha glädje av resultatet som projektet kommer fram till. 
Att bryta utanförskap samt att integreras i samhället är något som alla människor tjänar på. Det är viktigt 
att man tar tillvara alla människors olika förmågor/arbetskrafter oavsett hur liten den mår vara till en 
början. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Ökad integration kommer att vara fokus i projektet. Projektet kommer att arbeta med att människor med 
psykiska problem skall bli integrerade i samhället, både genom arbete/sysselsättning och fritidsaktiviteter. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Uppstart och etablering av projektorganistation 2009-01-01 2009-03-31 
Uppstart av delprojekt 2009-02-01 2009-04-30 
Informationsspridning och involvering av samarbetspartners 2009-03-01 2009-06-30 
Uppstart av evaluering av delprojekt och tiltak 2009-09-01 2009-09-30 
Drift av delprojekt 2009-04-01 2011-10-31 
Kurs och erfarenhetsutväxling mellan delprojekten 2009-03-01 2011-10-31 
Studiebesök 2009-04-04 2011-01-01 
Undervisningsevaluering och delrapportering 2009-06-01 2011-11-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-10-31 2011-11-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-10-01 2011-11-30 

Projektets start och slutdatum 2009-01-01 2011-11-30 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 7 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 18 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 1 

Resultat indikatorer   
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 50 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 50 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning folkhälsa 

 
 
Övriga förväntade resultat och effekter 
Prosjektet vil særlig styrke samarbeidet mellom brukerorganisasjoner  i Norge og Sverige og i 
Universitet/høgskolesektoren samt samarbeid mellom kommuner om integrereing av mennesker med 
psykiske vansker. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
*Förväntningar på att nätverksgruppen som kommer att bildas under projektet kommer att bestå efter 
avslutat projekt.  
*Förväntningar på att resultat såsom nya aktiviteter/erbjudanden kommer att fortsätta utvecklas även efter 
projektet avslut samt att projektets resultat skall leda till ökad social integrering.   
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Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 159 193 159 192 159 193 477 578 31,84%
Externa tjänster 33 000 33 000 34 000 100 000 6,67%
Lokalkostnader 15 480 15 480 15 480 46 440 3,10%
Investeringar 35 000 35 000 2,33%
Resor 50 000 90 000 90 000 230 000 15,33%
Övriga kostnader 58 660 58 661 58 661 175 982 11,73%
Summa faktiska kostnader 351 333 356 333 357 334 0 1 065 000 71,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 155 000 140 000 140 000 435 000 29,00%
Summa svenska 
projektkostnader 506 333 496 333 497 334 0 1 500 000 100,00%

Faktiske kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 681 600 681 600 681 600 2 044 800 65,54%
Eksterne tjenester 100 000 100 000 100 000 300 000 9,62%
Lokalkostnader 156 000 156 000 156 000 468 000 15,00%
Investeringar 50 000 50 000 1,60%
Reiser 62 200 75 000 75 000 212 200 6,80%
Övriga kostnader 15 000 15 000 15 000 45 000 1,44%
Sum faktiske kostnader 1 064 800 1 027 600 1 027 600 0 3 120 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 1 064 800 1 027 600 1 027 600 0 3 120 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Östersunds kommun 98 167 108 167 108 667 315 000 21,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 98 167 108 167 108 667 0 315 000 21,00%

Mittuniversitetet 60 000 45 000 45 000 150 000 10,00%
Jämtlands läns landsting 95 000 95 000 95 000 285 000 19,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 155 000 140 000 140 000 0 435 000 29,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 253 167 248 167 248 667 0 750 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 253 167 248 167 248 667 750 000 50,00%

70,42%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 506 333 496 333 497 334 0 1 500 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 506 333 496 333 497 334 0 1 500 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
TISIP 162 400 143 800 143 800 450 000 14,42%
NAV Sör-Tröndelag 50 000 50 000 50 000 150 000 4,81%
Trondheim kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 2,40%
Stjördal kommune 25 000 25 000 25 000 75 000 2,40%
KIM - Senteret 5 000 5 000 5 000 15 000 0,48%
KBT - Senteret MIdt -Norge 5 000 5 000 5 000 15 000 0,48%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 272 400 253 800 253 800 0 780 000 25,00%

Trondheim kommune 85 000 85 000 85 000 255 000 8,17%
Stjördal kommune 85 000 85 000 85 000 255 000 8,17%
KIM - Senteret 45 000 45 000 45 000 135 000 4,33%
KBT - Senteret MIdt -Norge 45 000 45 000 45 000 135 000 4,33%

0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 260 000 260 000 260 000 0 780 000 25,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 532 400 513 800 513 800 0 1 560 000 50,00%
Statliga IR-midler 532 400 513 800 513 800 1 560 000 50,00%

66,67%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 1 064 800 1 027 600 1 027 600 0 3 120 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 1 064 800 1 027 600 1 027 600 0 3 120 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 
 
 
 
 


