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VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSFÖRBUNDET BALANS 2022 – 2023 

ORG. NR 802409–9074 
Bakgrund 

Riksförbundets styrelse presenterar sitt förslag för verksamhetsplan på årsstämman. Förbundets mål 

är att leva upp till stadgarna för Riksförbundet Balans.  

 

Syfte 

Balans vill förbättra förhållandena för personer med psykiska funktionsnedsättningar med särskilt fokus 

på affektiva sjukdomar. Medlemmar utgör både patienter inom psykiatrin, deras anhöriga samt andra 

intresserade. Vår värdegrund präglas av glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet samt allas 

rätt att vara med samt god etik och moral. Vi bygger på gedigen och beprövad kunskap och verkar för 

ökad livskvalitet för våra medlemmar. Medmänsklighet, lyhördhet och respekt är våra ledstjärnor och vi 

är öppna för kreativa lösningar.  

 
Balans ledord är  
• Gemenskap  Träffas, stödja, finnas, få sammanhang och möta likasinnade 
• Kunskap  Utbyta erfarenheter, kunskapsinhämtning, informera samhället 
• Insikt   Verka för psykiskt sjuka, anhöriga och samhället. 
 

Etablerade verksamheter 

Som Riksförbund är Balans ett samordnande organ som stöder, hjälper och leder lokalföreningarna 

som är anslutna till Balans Riks. Vår strävan är att ge ökad kunskap till allmänhet, professionen, 

anhöriga och personer med psykisk ohälsa. Vi samarrangerar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). 

Sedan 2020 finns också UDDA-sektionen med sikte på ungdomar mellan 16 och 25 med i vår 

verksamhet.  

 
Anställda 

Johanna Höst, är kommunikatör med fokus på extern kommunikation och att driva intressepolitiska 
frågor. Har en 75 % deltidstjänst. Johanna har sitt kontor i Östersund. 

 

Kent Unga, anställdes under mars månad som ersättare för Mariah Levicsek. Deltidstjänst på 60%  
fr o m 21 mars till den 30 september. Kent kommer att vara placerad på kansliet i Stockholm. Som 
stöd vid introduktionen kommer Balans Stockholms kansliansvarig att medverka. 

Styrelsen har arbetat fram befattningsbeskrivningar för de anställda och för styrelsen 
 
Arbetsledare till Johanna och Kent fram till den 30 september är ordförande eller den som delegeras 
detta. 
 

Följande handlingsplan föreslår styrelsen för verksamhetsåren 2022 - 2023 
 
1. Projektet Anhörigutbildning. År 2021 startade Balans projektet med att ta fram en digital 

anhörigutbildning i psykisk ohälsa för anhöriga till psykiskt sjuka. Den kommer att lanseras under 

våren 2022. 

2. Anhörigprojekt 2022. Under 2022 utvecklas arbetet med att starta ett projekt som ska ta fram en 
utbildning för anhöriga som ska hjälpa och stötta anhörig till psykiskt sjuka.  
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Den bygger på samma koncept som i UDDA, att i låta volontärer med egen erfarenhet stötta 
anhöriga till psykiskt sjuka. Tidsplanen är att bli klar under november – december 2022 med 
lansering i början av 2023. Arbetet kommer att genomföras med hjälp av kansliet på Balans 
Stockholm där Marianne och Birgitta har stor erfarenhet av anhörigutbildningar.  
UDDA I Balans drivs under 2022 av Balans Stockholm. Därefter ska Riks hjälpa lokala föreningarna 
att komma i gång med UDDA enligt senare beslutad plan. 
 

3. Utbildningar – Ledare i Balansmodellen & volontärsutbildning (kuddisar) i UDDA. Klar att skickas 

ut till föreningarna och att ta emot bokningar. Utbildningar erbjuds två gånger per år. UDDA har 

arbetat med förberedelser för en bredare lansering via Balans Stockholm och fortsätter med 

detta.  

 

4. Digitala samtalsgrupper – Samtalsgrupper (självhjälpsgrupp & anhöriga) riktade till medlemmar 

utan lokalförening. Lokalföreningarna driver sina egna stödgrupper. Denna verksamhet läggs 

ytterligare kraft på under kommande år. 

 

5. Stigma – Stigmatisering psykisk ohälsa och arbetsliv.  

Under 2021 var projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet ett mycket stort projekt 

Hemsidan har skildrat detta och vi går nu steget vidare. Johanna Höst har drivit projektet som 

har mötts av mycket positiv respons både intern och externt.  

Del 1 i projektet bestod i; 

Att intervjua forskare och företagare. 

Deltaga frukostmöten, via webben och i företagarnätverk i Umeå, för att sprida information om 

projektet och få tips på företagare som kunde intervjuas.  

Det skapades en kort film som visades på vår webb. 

Del 1 är nu i slutfas. Beslut ska nu tas hur övriga delar ska genomföras.  

Förslag att det tillsätts en arbetsgrupp med Johanna och 3 – 4 personer som kan och känner för 

ämnet. Behöver inte bara vara styrelsemedlemmar. 

6. Stötta befintliga föreningar. Under kommande år kommer vi att prioritera att satsa på att stötta 

befintliga föreningar. Det är betydligt tyngre att starta nya föreningar.  

7. Avstämningsmöten med lokalföreningarnas ordförande/styrelser.  

Dessa möten sker digitalt med faddrar från Riks styrelse. Styrelsen prioriterar ca 3 st lokal-

föreningar per år där vi fokuserar på befintliga som behöver stöd så att de kan bli stabila och 

växa. 2022 är det: Örebro, Södermanland, Uppsala samt Västernorrland. 

8. Start av nya föreningar. Önskemål om start av nya föreningar når oss på olika sätt. Trots att vi i 

första hand satsar på stöttning av befintliga föreningar, kan vi hänvisa till vår omarbetade Guide 

för Balansföreningar. Guiden består av två delar. En för att Starta förening och en för att Driva 

förening. 

9. Ordförandekonferenser. Vi eftersträvar att ordförandekonferenser hålls två gånger per år. 

Digitalt eller i den mån ekonomin håller finns kanske möjlighet att träffas.  

10. Intressepolitik - Delas upp i två delar; 

Del 1. Representation och påverkansarbete i organisationer och samhällsfunktioner. 

Balans Riks finns representerade inom de områden som styrelsen beslutar att vi ska vara aktiva i. 

Där drivs de frågor som är viktiga för Balans. 
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Balans Riks är representerad i följande organisationer och samhällsfunktioner: 

a. NSPH, Nationell samverkan psykisk hälsa. Fram till årsmötet 2022 är Johanna Höst delegerad 
detta ansvar. 

b. Funktionsrätt Sverige   
Fram till årsmötet 2022 är Johanna Höst delegerad detta ansvar. 

c. ETC registret. Ulrika Sonander blev redan 2020 kontaktperson. 
d. Läkemedelsverket, Patient och konsumentråd   ordförande 
e. Studieförbundet Vuxenskolan    ordförande 
f. Bipolär Registret ordförande  
g. GAMIAN, vår EU-partner          LIBRA Balans Skåne, som också är medlem i GAMIAN, är 

kontakt genom Eva Sellberg och rapporterar till Balans Riks styrelse 
 

Del 2. Driva debatt och påverkan genom kampanjer och information med utgångpunkt från 
verksamhetsplan och uppdrag från ordförande och styrelsen. 
Skapa debatt som förändrar t ex vården, synen på psykisk ohälsa, hjälper psykiskt sjuka och 
anhöriga etc. Påverka och informera politiker kring de frågor som Balans anser vara helt 
avgörande för deras medlemmar. Följa samhällsdebatten, skriva debattartiklar och genomföra 
intervjuer. Uppdraget specificeras av styrelsen och verksamhetsplanen. 

 
11. Nya stadgarna. Stadgarna har uppdaterats, men vi behöver hålla en ständig bevakning vad 

som kan behöva ändras. Riks ska även vara stöd för lokalföreningarna som ska ändra sina 
stadgar senast under 2023. 

12. Ekonomi. En arbetsgrupp bör tillsättas inom Riks som tar sig an bidragsansökningar. Kanske 
finns kompetens hos lokalföreningarna. Bidrag bildar grunden för vår ekonomi. 

13. Upprätta kommunikationsplan utifrån ordförandes och styrelsens uppdrag. 
Innehållande; 
a. Webbplats Balans Riks. Ansvarar för innehållet gör ordförande som delegerar till Johanna för 
det externa och Kent för det interna. Driften sköts genom supportavtal med Ann Tavelin. 
b. Facebookgrupp Balans Riks. Innehåll och inriktning. 
c. Nyhetsbrev ordförande/sekreterare – Månatlig rapport från riksstyrelse och kansli till 
lokalföreningarna.  
d. Balansbloggare – Våra balansbloggare berättar om sina liv på vår hemsida.  

14. Övriga frågor och målsättningar som styrelsen kommer att verka för är: 
a. Riks tar hjälp av lokalföreningarnas styrelser där så behövs, t ex av hälsoskäl. Lokal-
föreningarna å sin sida tar hjälp av Riks. Vi arbetar mera tillsammans. Fadderverksamhet 
mellan styrelsen och lokalföreningarna planeras med start under hösten 2022. 
b. Hur engagerar vi fler medlemmar? En arbetsgrupp bör tillsättas som arbetar med detta. Vi 
behöver närma oss den yngre målgruppen.   
Arbeta för fler aktiva i styrelserna. Riks tar hjälp av lokalföreningarna.  
c. World Mental Health Day – Förslag att vi med hjälp av vårt 25 års jubileum betonar vikten av 
brukarföreningar och deras stöd till psykiskt sjuka och deras anhöriga. 
 

 
Styrelsen Riksförbundet Balans 
3 april 2022 

 


