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Grön omsorg växte fram som ett
område med utvecklingspotential
då LRF, Lantbrukarnas Riksförbund,
genomförde ett nationellt projekt
inom Natur & Hälsa åren 2004–2006.
Det visade sig att man hittat framgångsrika koncept i både Norge och
Holland där man kombinerar lantgårdens resurser och anpassade
sysslor med omsorgsverksamhet.
Det finns stora utvecklingsmöjligheter
för liknande koncept i Sverige.
Det finns gårdar som redan idag
arbetar på det viset och LRF vill bidra
till att vidareutveckla Grön omsorg.
Det är ett långsiktigt arbete där Grön
omsorg behöver göras mer känt och
fler Grön omsorgsgårdar växa fram.
Idag vänder sig de gårdar som är
igång i första hand till kommunernas
vård- och omsorgsförvaltningar.
Med den här broschyren vill LRF ge
en bild av vad Grön omsorg skulle
kunna innebära för dig som företagare
på landsbygden. Här kan du läsa om
och inspireras av hur andra har gjort.
Du får också viktiga fakta om vad som
krävs för att kunna driva Grön omsorg. ■
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Grön omsorg på gårdar

Vad är Grön omsorg?
LRF har valt att definiera Grön omsorg

som ”Meningsfull sysselsättning på gårdar
i lantlig miljö för människor med särskilda
behov”. Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen, där landets kommuner har
det yttersta ansvaret att ordna stöd och
service till dessa personer.
I Grön omsorg är köparen vanligtvis
en kommun. Rehabilitering där vårdtagarna är sjukskrivna via försäkringskassan och förväntas gå tillbaka till
arbetslivet, ingår inte i Grön omsorg.
Det finns lika många sätt att bedriva
Grön omsorg som det finns gårdar.
Varje gård är unik med sin gårdsmiljö,

produktion, djur, aktiviteter, ambition
och drivkraft hos lantbrukaren. En del
tar emot mångfaldigt funktionshindrade
eller äldre där vistelsen i sig, atmosfären
och omgivningen gör dem gott. På andra
gårdar utför omsorgstagarna enklare
arbeten utan krav på arbetstempo eller
kvalitet. Det finns också gårdar där
omsorgstagarna har kapacitet att gå över
till vanligt arbete men där färdigheterna
behöver tränas. En gemensam förutsättning är dock att Grön omsorg drivs på
ett jord- eller skogsbruk där du som
lantbrukare kombinerar omsorgen med
anpassade sysslor på gården efter varje
omsorgstagares individuella behov. ■
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Vård- och omsorg
Åtgärder och insatser till enskilda
personer gällande socialtjänst, stöd
och service till funktionshindrade
samt hälso- och sjukvård enligt
gällande lagar.

Habilitering
Insatser som ska bidra till att en
person med medfödd eller tidigt
förvärvad funktionsnedsättning,
utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa
möjliga funktionsförmåga samt
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.

Rehabilitering
Insatser som ska bidra till att en
person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och
förutsättningar, återvinner eller
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Definitionerna är hämtade från
Socialstyrelsens hemsida; http://
app.socialstyrelsen.se/termbank ■
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Begreppet Grön omsorg myntades i Norge i slutet
av 90-talet där man startade en konceptutveckling
av omsorgsverksamhet i kombination med gårdens
resurser. I Sverige har begreppet fått fäste efter
flera samarbetsprojekt med Norge, där bland andra
LRF har deltagit.
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Mervärden av att vistas på en gård
Vad är det då som gör vistelsen på gården så värdefull att
en kommun lägger ut en del av sin omsorgsverksamhet där?
Den tydliga dag- och säsongsrytmen,
utrymmet på gården och den fysiska
aktiviteten med gårdens sysslor ger
omsorgstagaren känslan av att göra
något meningsfullt och inger ett lugn.
Förmågan till inlärning ökar liksom
känslan av att vara till nytta. Det visar
erfarenheter och utvärderingar från
Norge, Holland och Sverige.
En del av omsorgstagarna upplever
sig själva som bönder och kan till
exempel relatera till korna som om de

vore deras egna kor. Andra ser det som
en tillfällig plats där han eller hon kan
få stöd att komma tillbaka till samhället.
Därför kan uppgifterna också se väldigt
olika ut. Alltifrån att ha ett eget ansvarsområde till att sitta och hålla fröpåsen i
knäet, uppleva dofterna från den nygrävda jorden och känna den varma vårsolen
i ansiktet.
Det absolut viktigaste är att alla
känner sig värdefulla. En egen arbetsidentitet bidrar till den känslan. ■

Fördelar med vistelse på en gård är:

• utevistelsens positiva inverkan
på hälsan
• utrymmet och den mycket
informella karaktären
• mångfalden i arbete och aktiviteter
• integration genom kontakter med
lantbrukaren och andra människor
• Arbete med växter och djur som ger
både meningsfullhet och stimulerar
till naturliga relationer där man själv
vårdar istället för att bli vårdad
• Synliga resultat
• Ökad rörlighet ■
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Vad säger forskningen?
Naturen och att vistas ute har positiva
effekter på hälsan. Det har man sett i
flera forskningsrapporter. De förbättrade hälsoeffekterna är bland annat
att skelettet stärks och benskörhet
motverkas, muskulatur och rörlighet
bibehålls, övervikt minskar, sömnkvaliteten förbättras, depression och
ångest motverkas samt att socialt liv
främjas. Till exempel har promenaden
visat sig vara lika viktig för äldre och
funktionshindrade som för människor
i allmänhet. (Bengtsson, A. 2003.
Utemiljöns betydelse för äldre och
funktionshindrade.

StatensFolkhälsoinstitut 2003:60,
Stockholm, http://www.fhi.se/
templates/Page2cols____662.aspx)
I en undersökning av äldre dementa
som fått omsorg på gårdar i Norge
väckte gårdsmiljöer med gamla byggtraditionerna minnen och skapade en
utgångspunkt för samtal, gav en känsla
av trygghet och ett igenkännande.
(Strandli E.H Aa [2007], Den beste
dagen på mange år – Dagtilbud for
personer med demens i Grønn
omsorg, Nasjonalt kompetansesenter
for aldersdemens, Tønsberg, Fylkes-

Internationellt nätverk, www.farmingforhealth.org

Norge, www.innpaatunet.no

mannen i Vestfold). En annan Norgestudie visade att kontakter med djur
minskar depressioner och att autistiska
barns sociala respons ökar när de har
tillgång till en hund. Ridning kan ge
bättre självkänsla och livskvalitet.
En tysk studie visar att arbete med djur
på gård ger större social trygghet
(Berget, B., Braastad, B., Ekeberg, Ö.
[2003] Grønn omsorg med husdyr for
mennisker med psykikse lidelser,
Rapport fra pilotprosjekt. Institutt for
husdyrsfag, NLH, Institutt for medisinske
atferdsfag, Universitetet i Oslo.) ■

Holland, www.landbouwzorg.nl
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Varför ska jag satsa
på Grön omsorg?
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Det är naturligtvis en fråga som både du som lantbrukare,
den som ska vistas på gården bland omsorgstagarna och
den som betalar för Grön omsorg ställer sig.
• Vilka förutsättningar bör finnas på gården?
• Vilken motivation och kunskap krävs hos den
som driver Grön omsorg?
• Vilka målgrupper kan passa in?
• Hur ska verksamheten för omsorgstagarna se ut?
• Vilka mervärden medför Grön omsorg?
• Vilka ekonomiska möjligheter finns för både gården
och köparen?
• Vad är det för lagar som gäller?
Det är några av frågorna vi försöker besvara i den här
broschyren.

Här kan du hitta fler källor till
forskning om natur och hälsa:
• www.lrf.se, logga in på LRF:s
medlemsnät, Företagande/Hälsa/
Grön omsorg/ Forskning och
utbildning
• Sveriges Lantbruksuniversitet,
SLU; http://www.ltj.slu.se/
alnarpsrehabtradgard/index.html
• Bygdeforskning i Norge,
www.bygdeforskning.no
• Naturvårdsverkets skrift ”Naturen
som kraftkälla”. Om hur och varför
naturen påverkar hälsan. Skriften
kan beställas kostnadsfritt via
www. naturvardsverket.se/
bokhandeln ■
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Hur har andra gjort?
Här nedan kommer exempel från fem gårdar
som bedriver Grön omsorg i olika delar av Sverige.
Den gemensamma nämnaren är att kommunerna
köper omsorgstjänster av dessa gårdar.
I övrigt har de olika målgrupper, driftsformer,
kunskapsbakgrund och har varit igång olika länge.

FOTO: PER-OLOF STOLTZ
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Mossegården
FOTO MOSSEGÅRDEN: PER-OLOF STOLTZ

– daglig verksamhet
för vuxna utvecklingsstörda

Kontakt Mossegården
Nina Nätbring
Länsmansvägen 30, 388 94 Vassmolösa
Landskap: Småland
Telefon: 0480-320 44, 070-832 38 06
E-post: mossegarden@hotmail.com

Förutsättningar på gården
Mossegården ligger naturskönt ca 2 mil
söder om Kalmar och runtom finns
både hav, ängar och hagmarker.
Gården är helt anpassad för daglig
verksamhet och här finns också ett
särskilt hus för omsorgstagarna med
kök och rum för samvaro och omklädning. Närheten till havet är en fördel
när man vill göra utflykter. Utanför
huset finns plats för olika trädgårdsaktiviteter. Det finns djur på gården;
hästar, kaniner, getter, höns och hundar
som valts noga för att passa in i verksamheten.
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Verksamhet
Vistelsen bygger på att omsorgstagarna
deltar i gårdens sysslor. Dessa är anpassade utifrån deras förmåga. Framförallt finns det mycket tid till att sköta
om gårdens djur. För att omsorgstagarna ska känna trygghet gör man
varje dag upp ett schema med bilder
för var och en. Sysslorna på gården är
allmän djurskötsel som att fodra och
mocka, ridning och körning av hästarna, hämta halm och foder, persedelvård, trädgårdsskötsel, enkla hushållssysslor som att baka och duka. Man gör
även olika utflykter och någon teateruppvisning. Lunchen hämtas från en
skola i närheten. Deltagarna kommer
med färdtjänst varje dag mellan cirka
halv nio på förmiddagen till halv fyra
på eftermiddagen.
Målgrupp
Omsorgstagarna är utvecklingsstörda,
några även med andra handikapp som
till exempel autism. Det är för närvarande sju personer som deltar.
Kompetens
Nina är utbildad till vårdarinna och har
över 20 års erfarenhet av handikapp-

fullt och utrymmet på gården inger lugn.
En av dem satt och vävde i 20 år i annan
daglig verksamhet tills hon tvärvägrade.
På gården får hon ansvara för hönsen
och trivs väldigt bra med det.
Anhöriga är mycket nöjda och har
varit måna om verksamhetens fortsättning när den skulle gå över i totalentreprenad. Flera av omsorgstagarna
har varit svårplacerade men haft en fin
utveckling sedan de kom till gården.
Några har varit här i många år och vill
stanna kvar. Kalmar kommun har gjort
utvärderingar och sett att tillgången till
djur har visat sig betyda mycket för
omsorgstagarna.

ridning och som personlig assistent.
Utöver henne finns det en anställd lågstadielärare med erfarenhet från HVBhem i egen regi, samt teaterverksamhet.
Varje dag följer en kommunanställd personlig assistent med en av deltagarna
till gården.
Motivation
Att se människor utvecklas och må bra
är en stark motivation för Nina. När
dagcentret i Kalmar lades ner såg hon
möjligheten att starta en omsorgsverksamhet på gården. Målet är att hålla
en hög kvalitet för en mindre grupp
omsorgstagare och erbjuda dem en
meningsfull vardag. Personalen på
Mossegården är uppfylld av framtidstro på en långsiktig verksamhet.
Mossegårdens mervärde
Ett mål med verksamheten är att varje
deltagare ska känna en stolthet över sig
själv och stärka självkänslan. Den växer
genom uppmuntran och respekt och att
man genomför sysslorna tillsammans
med personalen. Den fysiska aktiviteten
och känslan av att få slutföra något inger
tillfredsställelse att göra något menings-

Villkor och ekonomi
Omsorgsverksamheten på gården
startade 1999 som ett tvåårigt försöksprojekt i samverkan med Kalmar Omsorgsförvaltning. Under 2006 ändrades
villkoren och kommunen köper numera
alla Mossegårdens tjänster på totalentreprenad utifrån ett anbudsförfarande.
Omsorgsnämnden ville erbjuda funktionshindrade ett varierat utbud och ge
valmöjligheter till en insats som skapar
ett mervärde och komplement till
kommunens egen dagliga verksamhet/
dagverksamhet enligt LSS. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till verksamheten på Mossegården, och den person
som förestår verksamheten har genomgången relevant utbildning samt arbetsoch livserfarenhet.
Ramavtalet är tvåårigt med en möjlighet till förlängning på två år. Uppsägning av deltagare kan ske med fyra
veckors varsel. Lagstadgade försäkringar
bekostas av gården.
Ersättningen är densamma som för
kommunens egna dagliga verksamhet,
och i den ingår kostnader för personal,
habiliteringsersättning till omsorgstagarna, telefon och förbrukningsmaterial.
Kommunen betalar hyra för lokalerna
och invändiga inventarier. Investeringar
i byggnader och djur samt inventarier ute,
t.ex. redskap görs av Mossegården. ■
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Söderåsens Forsgård
– daglig verksamhet, lägerverksamhet och anpassad
fritidsridning för personer med funktionshinder
Förutsättningar på gården
Söderåsens Forsgård ligger cirka 20
minuter från Helsingborg, högt uppe på
natursköna Söderåsen i Skåne. Gården
är helt anpassad för funktionshindrade
och de kan ta sig runt i omgivningarna
utan problem, även med rullstol. Till
gårdens byggnader finns ramper som
underlättar att komma in och ut. Gården
har även läger-, konferens- och boendemöjligheter. All mat är hemlagad med
hög kvalitet på råvarorna.
Söderåsens Forsgård har inriktat sig
på specialutbildade hästar som är vana
vid funktionshindrade. Utöver de åtta
hästarna finns hund, katt, kanin och
höns. Omsorgstagarna kan i lugn och
ro prova just de aktiviteter som känns
bra för dem.

Kontakt
Söderåsens Forsgård
Ulrika Stengard-Olsson
Söderåsens Forsgård 3470
260 60 Kvidinge
Landskap: Skåne
Telefon: 0435-19119
E-post: ulrika@soderasensforsgard.se
www.soderasensforsgard.se

FOTO SÖDERÅSENS FORSGÅRD: ANETTE HOHNER

Verksamhet
Ridsjukgymnastik är hjärtat i Ulrikas
verksamhet och omsorgstagare kan få
denna sjukgymnastiska behandling.
Söderåsens Forsgård erbjuder också
fritidsridning. Förutom ridningen kan
de funktionshindrade delta i hästarnas
skötsel, till exempel borsta, mocka och
utfodra. De tycker det är skönt att få
komma nära ett så stort och varmt djur.
En fikastund med småprat ingår alltid.
Det är en viktig och social del.
Dagligverksamheten planeras efter
omsorgstagarnas möjligheter och
intressen. Till exempel har en del av

omsorgstagarna egna trädgårdsodlingar. Andra ägnar mer tid åt djuren.
Lägerverksamheten skräddarsys efter
önskemål. Förutom aktiviteter med hästarna är fiske, bad och naturguidningar
populära inslag.
Målgrupp
Målgruppen för den anpassade fritidsridningen och dagliga verksamheten är
barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, som kommer privat eller på
uppdrag av kommuner.
Målgruppen för ridsjukgymnastiken
är densamma som ovan, med behov av
habilitering, men också av rehabilitering.
De kommer privat, via kommuner och
landsting från södra Sverige, men även
från andra länder. Det kan vara personer
med stroke, multipel skleros, cerebral
pares och autism.
Målgruppen för lägerverksamheten
är personer med funktionshinder som
kommer privat eller via kommuner och
landsting.
Kompetens
Ulrika är leg.sjukgymnast med specialistutbildning till ridsjukgymnast och
har lång erfarenhet som sjukgymnast
inom barn- och ungdomshabiliteringen,
men också från primärvården och från
en specialklinik för rygg- och nackbesvär. Ridsjukgymnastik innebär att man
behandlar patienter på hästryggen.
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Hon utbildar även andra sjukgymnaster
i ridsjukgymnastik.
Motivation
Verksamheten för funktionshindrade
startade Ulrika på gården år 2000 då
hon i olika sammanhang sett hur bra
människor mår i naturen. På Söderåsens Forsgård vill Ulrika erbjuda omsorgstagarna omtanke och personligt
engagemang, förenat med familjekänsla.
Omsorgstagarna ska känna sig hemma
på gården och att de är betydelsefulla.
Det är ett ständigt givande och tagande.
Som verksamhetsledare måste Ulrika
hela tiden vara beredd att ändra sina
planer, då varje person är unik och har
olika behov. Att se dessa människor utvecklas ger också mycket glädje tillbaka.
Söderåsens Forsgårds mervärde
Mervärdet för köparna och omsorgstagarnas är tillgången till specialistutbildad ridsjukgymnast, specialutbildade
hästar, lugn och naturskön miljö som är
anpassad för funktionshindrade och i
hög klass både inne och ute samt hemlagad näringsrik mat.
Villkor och ekonomi
I och med att Ulrika har både omsorg,
habilitering och rehabilitering kommer
personer regelbundet till Söderåsens
Forsgård genom både kommuner och
landsting men även privat på grund av
den höga kvaliteten.
Som sjukgymnast har Ulrika anmält
sin verksamhet till Socialstyrelsen och
har en egen patientförsäkring. Därför
kan hon ta emot personer för rehabilitering. Ulrika skriver journaler på dem
som remitteras till gårdens ridsjukgymnastik. ■
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Högby gård
Daglig verksamhet och dagverksamhet
för personer med särskilda behov

Kontakt Högby gård
Thomas och Birgitta Säfström
Högby gård, 590 32 Borensberg
Landskap: Östergötland
Telefon: 0141-420 88
070-873 81 78
E-post: b_safstrom@hotmail.com
www.hogbygard.se
FOTO HÖGBY GÅRD: MATS BERGENBRINK

Förutsättningar på gården
Högby gård ligger i en lummig holme
på Östgötaslätten, endast 1 mil från
Motala. Gården drivs både som lantbruk
med grisproduktion som bas sedan 80talet och som en rekreationsgård sedan
1998. I ett av husen har man terapibad
och boende för funktionshindrade, där
bland annat Norrköpings kommun hyr
in sig för korttidsboende på helgerna.
Hösten 2007 startade gården successivt
med daglig verksamhet och dagverksamhet. Fr.o.m. med januari 2008 är den i full
gång. Särskilda byggnader och djur på
gården har anpassats till verksamheten
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med stall, snickeri och växthus. Djuren
är annorlunda lantraser av får, getter,
kaniner och höns. Gårdshästen och
hunden är också inblandade i verksamheten. Högby gård vill ha flera ben att
stå på och utvecklar verksamheten med
ett turkiskt bad eftersom det finns
kapacitet att använda poolhuset mer.
Verksamheten
I aktiviteterna ingår den dagliga rutinen
att ta hand om djuren som att gödsla,
mata och pyssla om dem. I odlingsdelen
ingår grönsaks- och bärodling, både

i växthus och på friland. Bereda, så,
vattna, skörda, sylta, safta för både egenhushållning och försäljning. I snickeriet
gör man bland annat fågelholkar, kvastar
och kaninburar. Annat är vedhuggning,
vävning och svampplockning beroende
på säsong. Mat tar de med själva, men
en gång i veckan lagas gemensam mat.
Det är viktigt att omsorgstagarna ser
gården som sin arbetsplats. Thomas
betonar även vikten av teamkänsla där
alla, även ledarna, är med i genomförandet av arbetsuppgifterna. De lär sig
också att ta emot studiebesök från

kommunen där de får ordna utomhusmatlagning för grupper, planera innan
och räkna på ekonomin. Självkänslan
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växer i takt med uppgifterna som anpassas efter vars och ens förmåga.
Handledarna för daglig journal och gör
en utvärdering med omsorgstagarna var
tredje månad.
De 18 omsorgstagarna kommer till
gården i varierande omfattning. Av
dessa är sju där på heltid mellan halv
nio och tre. De flesta tar sig dit med
länsbussen som stannar strax utanför
gården.
Målgrupp
De som kommer till Högby gård har
beviljats bistånd i form av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) eller
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Alla är
välfungerande på så vis att de inte är
beroende av fysisk handikappanpassning och kan kommunicera. En del har
aktivitetsersättning via LSS-beslut och
andra har försörjningsbidrag via SoLbeslut som kräver en motprestation i
form av arbete.
Kompetens
Thomas är lantbrukare och ansvarar
för att aktiviteterna på gården fungerar
i den dagliga verksamheten. Hans fru
Birgitta deltar i planeringen men inte i
den fysiska verksamheten just nu. Tre
heltidsanställda från Motala kommun med
vård- och omsorgsutbildning, ansvarar för
handledningen av omsorgs-tagarna på
gården. De har även ”teach-kunskap”,
dvs. att kommunicera med bilder.
Motivation
Drivkraften hos Thomas och Birgitta
att driva daglig verksamhet och dagverksamhet är att bidra till en meningsfull vardag för fler människor. De har
genom sitt sociala engagemang ofta haft
någon person på gården i behov av
extra stöd. De har inte upplevt några
större hinder med att dra igång verksamheten, men konstaterar att de haft
tur att få kontakt med rätt politiker och
tjänstemän.

Högby gårds mervärde
Områdeschefen till psykiatrin i Motala
kommun, liksom de kommunanställda
handledarna är mycket positiva till den
utveckling man redan ser hos vissa
omsorgstagare. Fördelarna är att vistas
ute och att känna friheten. Rutinerna
och ansvaret för både djur och växter
skapar ett meningsfullt sammanhang.
Kommunen siktar även på att flera av
omsorgstagarna så småningom ska
kunna ingå i ett arbetskooperativ.
Villkor och ekonomi
Verksamheten på Högby gård kom igång
efter en offentlig upphandling. Motala
kommun har gjort anbudshandlingar
gällande daglig verksamhet/dagverksamhet i lantlig miljö, där man även önskat
offentlig förevisning av djur så att dagbarngrupper kan komma ut och se på
djuren.
Kommunen hyr ”farmorshuset” som
är samlingslokal med kök, samlingsrum
och vilorum. Här kan man även syssla
med hantverk. Gården står för investeringar i byggnader och djur.

Avtalet är treårigt med möjlighet till
förlängning. Gården fakturerar kommunen månadsvis för hyra och en heltidstjänst där Thomas är aktivitetsledare.
Kommunen har full insyn i verksamheten. ■
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Hemgården
Korttidsboende för barn och ungdomar med funktionshinder
Daglig verksamhet för personer med funktionshinder

Kontakt Hemgården och Lindberga gård
Annalena Ödmark · Kristina Ohlsson · Ann-Sofie Winkler
Hemgården, Viskansvägen 61
860 13 Stöde
Landskap: Medelpad
Telefon:
Hemgården, 0691-10250
Annalena, 0691-101 33
eller 073-182 00 37
E-post:
annalena.odmark@tele2.se,
www.lindbergagarden.se
FOTO HEMGÅRDEN & LINDBERGA GÅRD: PÄR HELANDER

Förutsättningar på gården
Hemgården och Lindberga gård ligger
ca 5 mil väster om Sundsvall och på 2.5
km avstånd från varandra. De har ett
samarbete där korttidsboendet bedrivs
på Hemgården och den dagliga verksamheten på Lindberga gård.
Omsorgsverksamheten med korttidsboendet bedrivs under namnet Solhemgårdens ekonomiska förening och
startade år 2000. I den ingår Annalena
Ödmark, Kristina Ohlsson och AnnSofie Winkler.
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På Hemgården är husen handikappanpassade och ligger enskilt och vackert
belägna, ca 150 m från älven Ljungans
strand. Där finns ett fint badställe med
brygga, grillplatser och kanoter som
tillhör gården. I båda husen finns samlingsrum och kök. Personalrum och
sovrum för korttidsboendet finns bara i
det ena. Konferens- och lägerverksamhet erbjuds också på gården.
Lindberga gård ägs av Annalena som
bedriver ridskola, ridläger, familjedagar,
besöksdagar för förskolor och handikappgrupper. På gården finns hästar, höns,
en miniget, ett får, en minigris, höns,
kaniner och katter. Numera fungerar
bostadshuset som verksamhetshus och
familjen bor 3 km från gården. Gammelstallet har upplåtits till personal och omsorgstagare som har gården som arbetsplats för daglig verksamhet.
Verksamhet
Korttidsboendet bedrivs på Hemgården
alla helger året om. Var och en av dem
arbetar i dagsläget tre av fyra helger
med minst 30 timmars engagemang per
helg. Omsorgstagarna delas in i fyra
grupper per månad med fem barn per
helg. Tre av dem kommer två helger i
månaden och resten kommer en helg i
månaden. Totalt är det cirka 16 barn/
ungdomar som tillbringar sina helger
här. De kommer vid tvåtiden på fredagseftermiddagen och stannar till cirka
klockan halv sju på söndagen. Några
har egna assistenter med sig.
Att motionera, leka med hundarna
och vandra i skog och mark är några av
de aktiviteter man gör. På lördagarna
rids hästarna på Lindberga Gård och
man sköter även om de övriga djuren.
Andra aktiviteter är att bada, laga mat
ute, slöjda och spela brännboll m.m.
Barnen är delaktiga i matlagning, dukning
och städning av de egna rummen.
I dagverksamheten på Lindberga
gård kommer omsorgstagarna mellan
klockan åtta på förmiddagen till halv
fyra på eftermiddagen varje vardag. De
utför stall- och gårdssysslor. Kommunanställda handledare har hand om

vuxna i Sundsvall, kom ut till Lindberga
gård 1998 där Annalena tog emot
grupper som red, körde häst och vagn.
Flera av de funktionshindrade yttrade
ofta att ”här vill jag jobba” och ”här vill
jag bo”. Den ekonomiska föreningen
bildades av Annalena, Kristina och
Ann-Sofie där affärskonceptet blev korttidsboende för funktionshindrade barn
och ungdomar, med djur och natur som
huvudinnehåll i verksamheten.
Hemgårdens och Lindberga
gårds mervärde
Omsorgstagarna trivs mycket bra och
deras anhöriga är glada och tacksamma
för det. Det vackra läget på gården,
samvaron med djuren och utevistelserna
ger stora mervärden. Både Sundsvall
och Ånge kommun är mycket nöjda
med samarbetet.

”Här vill
jag jobba”
själva omsorgsdelen medan Annalena
ser till att det finns sysslor.
Målgrupp
Hemgården tar emot barn och ungdomar
med diagnoser som ADHD, Aspergers
syndrom, utvecklingsstörning och autism.
I dagverksamheten på Lindberga gård
kommer fyra vuxna funktionshindrade
män och deras handledare.
Kompetens
Annalena är fritidspedagog och har
bland annat drivit privat fritids i egen
regi inom Sundsvalls kommun. Kristina,
som är omvårdnadsutbildad, har jobbat
med vård inom kommunen. Ann-Sofie
har musikutbildning och är hovvårdsspecialist.
Motivation
Kristina, som tidigare var anställd inom
ett gruppboende för funktionshindrade

Villkor och ekonomi
När det gäller korttidsboendet på Hemgården är Sundsvalls kommun köpare
av alla platser utom en, som köps av
Ånge kommun. Avtalet mellan Sundsvalls kommun och Solhemgårdens
ekonomiska förening är ettårigt. Den
ekonomiska föreningen hyr in sig på
Hemgården. Verksamheten har inte
haft några problem med tillstånd från
varken länsstyrelse, kommun eller
brandförsvar. Länsstyrelsen har gett
tillstånd att bedriva verksamheten upp
till tio platser.
På Lindberga gård har man ett sex
månaders kontrakt med Ånge kommun
där de betalar uppvärmningskostnaden
till uppehållsrummet. ■

Grön omsorg 19

Ramneå Lantgård
Familjehem för missbrukare och kriminella
Jourhem för ungdomar

Kontakt
Ramneå Lantgård
Marianne och Tony Hansson
Ramneå gård
880 41 Edsele
Landskap: Ångermanland
Telefon: 0623-204 69,
0730-36 66 63
E-post: marianne.hansson@y.lrf.se,
www.hanssons.edsele.nu
FOTO RAMNEÅ LANTGÅRD: MICHAEL ENGMAN

Förutsättningar på gården
Marianne och Tony driver Ramneå
lantgård i Edsele. Det är ett aktivt,
ekologiskt lantbruk med 50-talet
köttdjur och 1800 KRAV-höns. Djuren
på gården i övrigt är hundar, katter och
kaniner. Här har man också en mekanisk verkstad och erbjuder Bo på
Lantgård. Det är sju mil in till Sollefteå
och det går tre bussar per dag.
Verksamhet
Gården har varit familjehem sedan
1980 och är även ett jourhem sedan tre
år tillbaka för ungdomar från Sollefteå
kommun. Som familjehem upplåter
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man hela sitt hem åt den person som
kommer dit. Det är viktigt att göra
tydliga överenskommelser och mycket
handlar om praktiska rutiner. Att se till
att kliva upp om morgonen, vara sysselsatt med gårdens varierande göromål
under dagen, ta hand om djuren, äta på
regelbundna tider där måltiden blir en
viktig del av gemenskapen och vara så
pass trött på kvällen att det blir lätt att
somna. Då finns det heller inte mycket
energi kvar till destruktiva tankar.
Många saknar ett normalt förhållande
till mat och sömn och en vardag. Här
kan de få en känsla av att vara en kugge
i hjulet och fylla en funktion.
Vid missbruk kopplas ofta en drogterapeut in, som bekostas av de sociala
myndigheterna. På gården ska det vara
drogfritt och tryggt. För att på nytt
komma in i samhällets sociala struktur
hjälper familjehemmet missbrukaren
eller den kriminelle att planera för sin
framtid, söka arbete och bostad, vilket
kräver motivation. Familjehemmet
hjälper till så att ett kontaktnät är
upprättat med kommunen, myndigheter och så vidare, men i slutändan
måste personen själv ta ansvar för sin
situation.
Som jourhem för ungdomar i kris
står det alltid ett rum till förfogande hos
Marianne och Tony. Ungdomen
placeras i familjehemmet under sin
utredningstid, som är maximalt fyra
månader. Bra hjälp finns att tillgå från
kommunen om vilka metoder man kan
använda för att arbeta med ungdomarna.
Målet är i första hand alltid att de ska
tillbaka till sina föräldrar eller till vad
utredningen kommer fram till.
Familjen har inget behandlingsansvar,
men relationer byggs och samtalen
kring köksbordet är nog så viktiga.
Förutom själva boendet och sysslorna
på gården ingår det att se till så att de
tar sig till och från sina praktikplatser,
deltar i nätverksträffar och sköter sina
behandlingskontakter.

handlingen som lett fram till omhändertagandet. De påpekar vikten av att hela
familjen är med i beslutet att ta emot
personer i familjehemsverksamheten.
Ramneå Lantgårds mervärde
Det ska vara en vanlig familj som
öppnar sina dörrar som familjehem för
behövande ungdomar, missbrukare och
kriminella. Det kräver en särskild social
läggning, inre stabilitet och styrka.
De som kommer dit måste kunna möta
lugna, sansade vuxna. Det gör man på
Ramneå Lantgård som har åtnjutit
förtroendet hos många av dem som
under åren vistats hos familjen, men
även från kommunen och FamVux
som placerat dessa personer där.

Målgrupp
På gården tar man emot personer med
missbruksproblem, kriminella och sociala
problem eller psykiska funktionshinder.
Marianne och Tony tar även emot
ungdomar från Sollefteå kommun som
utifrån en vård- och handlingsplan gör
en planerad placering hos dem.
Kompetens
Både Marianne och Tony har en
utbildningsbakgrund från lantbruksskolor. De har byggt upp en värdefull
erfarenhet som familjehem under åren.
Motivation
Starten till familjehemsverksamheten
var en förfrågan om familjen kunde ta
emot en tonåring som behövde komma
ut på landet. Glädjen över att se hur de
personer som kom till gården blev
delaktiga i familjen och gårdens sysslor
var en sporre till att fortsätta som
familjehem. För Marianne och Tony
har det varit en drivkraft att se människan och tro på henne och inte bara

Villkor och ekonomi
Ramneå lantgård har avtal med
FamVux vid Socialtjänstförvaltningen i
Stockholm sedan 28 år tillbaka och har
alltid en plats till förfogande för placering. Besluten görs var tredje månad
men oftast stannar personen upp till ett
år. Ansökningar om placeringar kommer
in från kriminalvården, socialtjänsten
eller psykiatrin till FamVux. Avtalet är
arvodesbaserat och gäller endast vid en
placering. En fortbildningskonferens
erbjuds varje år.
Sedan 2005 är gården ett kontrakterat
jourhem för ungdomar mellan 13 och
20 år med en plats till förfogande.
Avtalet med Sollefteå kommuns Socialtjänst gäller omedelbart omhändertagande av ungdomar i kris och löper på
ett år i taget med 3 månaders uppsägningstid. Familjen får kontinuerlig
handledning från kommunen samt
fortbildning på familjehemskonferenser.
Avtalet är arvodesbaserat och gäller
även om ingen placering finns för tillfället. I avtalet ingår även resor till och
från möten samt fem veckors semester.
I planerade placeringar kan boendet
ingå i gårdens företagsverksamhet och
faktureras. ■
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Förutsättningar
på gården
FOTO: ESTER SORRI

Vad kan gården erbjuda?
I exemplen från förra kapitlet är både
målgrupper, verksamheter och driftsformer olika på gårdarna. Det gemensamma är att de erbjuder en miljö som
på ett naturligt sätt ger dagliga rutiner
och möjlighet att etablera sociala
kontakter med både människor och djur.
Sysslorna på gården kan vara alltifrån att

sköta om djur till trädgårdsaktiviteter,
odlingar, naturvård, hantverk och att
laga mat tillsammans.
Utöver de gårdar som finns med som
exempel finns fler koncept och målgrupper att arbeta med, exempelvis:
• daglig verksamhet för förståndshandikappade, dementa och psykiskt sjuka

• arbetsträning för missbrukare,
kriminella och psykiskt sjuka
• sysselsättning och särskild inlärning
för barn och ungdomar med koncentrations- och inlärningssvårigheter
• äldreboende, korttidsboende och
avlastning för anhöriga. ■

Olika företagsformer
Grön omsorgs driftsformer kan se

olika ut. Om det drivs som aktiebolag,
handelsbolag eller enskild firma är upp
till var och en. Här är några exempel:
• Gården har totalansvaret för hela
verksamheten med egna anställda,
så kallad totalentreprenad via anbudsförfrågan.
• Gården hyr ut lokaler via anbudsförfrågan där t ex kommunens
anställda, tillsammans med egna
grupper för daglig verksamhet,
använder sig av gårdens miljö.

• Lantbrukaren kan mot ersättning stå
till förfogande som aktivitetsledare i
grupper som nämns ovan, eller själv
bli anställd av kommunen med
placering på gården.
• I ett familjehem är omsorgstagarna
placerade i familjen dygnet runt
under en viss period. Familjehem
ersätts oftast med dagsarvode samt
omkostnadsersättning som ska täcka
mat, boende mm. Ersättningen är
knuten till en person och kan inte tas
in i företaget eller rörelsen. ■

FA K TA
• Kooperativ samverkan – läs mer
på www.coompanion.se
• Ekonomisk förening, Enskild
näringsverksamhet, Handelsbolag
och kommanditbolag, Aktiebolag
– läs mer på www.nutek.se ■
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Anpassningar i miljön
Om du ska ta emot omsorgstagare på

gården behövs ibland en del anpassningar göras i den fysiska miljön, både
av aktiviteter och djur. Din kommun har
koll på vilka regler som gäller när det
gäller anpassningar. Kontakta gärna
dem för rådgivning.
För fysiskt funktionshindrade måste
utemiljön vara lättframkomlig för rullstolar, rollatorer med mera. Vägar och
stigar måste ha en tillräcklig bredd preparerade med fast underlag. Det kan
räcka med hårt packade grusgångar
eller plattsatta gångar. Det ska vara lätt
att komma in i stallar och andra arbetsutrymmen. Till exempel ställa en
kaninbur i knä-höjd så att man kan nå
från en rullstol eller odlingsbäddar i

knähöjd. Det är också viktigt att djuren
är lugna och säkra så att man kan lita på
dem, till exempel vara vana vid höga ljud.
Det är önskvärt att man har särskilda
lokaler för omsorgsdelen. Dessa bör
vara rymliga och luftiga. Tänk på trappor,
ramper och ledstänger in till husen. Inne
i lokalerna bör det finnas handikappanpassade toaletter, omklädningsrum och
duschutrymmen. Inte minst för att det
kan finnas allergi bland övriga familjemedlemmar eller personal, om omsorgstagaren bor på särskilt boende.
Det är viktigt att skapa en hemkänsla
så att omsorgstagarna kan trivas. För
mycket saker framme kan distrahera en
del, till exempel personer med autism,
så tänk på att miljön ska vara lugn. ■

Säkerhet
För att minimera olyckor och andra

skador, för såväl omsorgstagare och
verksamma i företaget, är det viktigt att
regelbundet kontrollera verksamheten
och säkerställa en bra och säker miljö.
Arbetsmiljöansvaret ligger alltid på dig
som ansvarig för gården och verksamheten. Finns anställda är lagstiftningen
mer omfattande och innebär ett utökat
ansvar. Då skall du följa upp arbetsmiljön regelbundet genom det så kallade
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Alla lantbruk och hästanläggningar
ska ha ett systematiskt brandskyddsarFA K TA

• Läs mer om brandskydd på
Svenska Brandskyddsföreningen,
www.svbf.se. ■

FOTO: ANETTE HOHNER

• Läs mer om arbetsmiljön i LRF:s
”Miljöhusesyn” och ”Barn på
gården” genom att beställa dem på
www.lrf.se/ Beställ material.

bete (SBA). Enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO SFS 2003:778, 2 § 2 kap)
ska ägare till och brukare av byggnader
vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand. Den
enskilde lantbrukaren ska själv göra
dokumentation av sitt brandskydd.
Tänk på att lösa försäkringsfrågan för
både omsorgstagare och företaget. På
en av exempelgårdarna har man bland
annat tecknat småföretagarförsäkring,
medhjälparförsäkring och kundolycksfall. Kontakta ditt eget försäkringsbolag
innan du drar igång verksamheten.
Några andra faktorer att tänka på vid
säkerhet:
• brandskydd: släckare, filtar, brandvarnare, direkt vidarekoppling till
räddningstjänst
• första förbandslådor
• redskap på säker plats i eventuellt
låsta utrymmen
• kemikalier på säker plats
• livboj vid vatten ■
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Motivation

Vad krävs av mig?

Innan du startar Grön omsorg på gården
är det viktigt att fundera på hur det
påverkar annan verksamhet på gården,
familjen, omgivningen, ekonomiska
förutsättningar med mera. Du som vill
driva Grön omsorg har oftast ett djupt
engagemang i andra människor och vill
betyda något för dem. Att dela med sig
av gården och bjuda på sig själv ska
kännas både naturligt och glädjande
eftersom omsorgstagarna kommer att
vistas där en hel del.
Ytterligare motiv till att driva Grön
omsorg är att gården kan få en skälig
inkomst. Det kan även innebära kostnader för till exempel investeringar och
en hel del jobb. För att undersöka om
Grön omsorg är något för dig och din
gård kan det vara bra att besöka verksamheter som redan är igång eller anlita
en rådgivare. ■

Social kompetens, såsom inlevelseförmåga, takt, tålamod, pedagogisk förmåga och kreativitet, liksom att kunna
hantera konflikter, är viktiga egenskaper
vid mötet med de människor som
kommer till gården för att få omsorg.
Det är också viktigt att visa respekt och
vara uppmärksam på omsorgstagarens
möjligheter och begräsningar.
Det är inte ovanligt att den som vill
driva Grön omsorg har en vård- och
FA K TA

Exempel på
kompetenskrav
Har gården en totalentreprenad med
egna anställda som ska ta hand om
daglig verksamhet och handledning
av funktionshindrade krävs det att den
som bär ansvaret har en högskoleutbildning och erfarenhet från vård- och
omsorgsområdet (LSS).
Hyr till exempel en kommun in sig
på gården med kommunanställda
handledare som tar hand om omsorgsdelen i den dagliga verksamheten för
funktionshindrade ställs inte samma
krav på vård- och omsorgskompetens
hos ansvarig lantbrukare. Lantbrukaren
fungerar då mer som aktivitetsledare
och ser till att ta fram meningsfull
sysselsättning utifrån sin kunskap om
gårdens sysslor. Självklart ligger alltid
ansvaret för säkerheten på gården
hos lantbrukaren. ■

omsorgsutbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet från någon omsorgsverksamhet. Den kunskap och erfarenhet som
krävs beror på vilken målgrupp man riktar
sig till och vilken typ av verksamhet som
bedrivs. Andra faktorer som påverkar är
omsorgstagarens hjälpbehov, intensiteten
på den handledning som behövs, målsättningen med verksamheten, antalet omsorgstagare och så vidare.
Dagboksanteckningar och dokumentation är något som kan krävas för att
en kommun eller länsstyrelse ska kunna
följa upp verksamheten och se att
åtagandena stämmer enligt de avtal
som är skrivna. Det innebär också att
köparen får en insyn i verksamheten
och att omsorgstagaren får den omvårdnad som han eller hon behöver. ■
FA K TA

Tillståndsgivning
För att bedriva enskild (privat) vårdverksamhet krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Det gäller bland annat för
personer med funktionshinder, barn
och unga samt vuxna missbrukare.
Bestämmelserna har under senare
år gjorts mer likvärdiga mellan enskilt
driven verksamhet och kommunal
verksamhet. Det gäller t.ex. rörande
dokumentation, kvalitetsarbete och
anmälningsplikt. Se mer på länsstyrelsernas egna hemsidor, www.lst.se.
Gå in under ”Sociala frågor”. ■
FOTO: ESTER SORRI
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Motivation
& kunskap
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Bemötande, värdegrund och etik
Socialtjänstlagen och Hälso- sjukvårdslagen utgår ifrån en humanistisk
människosyn. Det innebär i korthet att
alla människor är unika och har lika värde
utifrån sin blotta existens och inte utifrån
sina funktioner. Inom omsorgen har
människosyn och bemötande en avgörande betydelse för omsorgens kvalitet.

• ”Verksamheten skall bygga på respekt
för människornas självbestämmanderätt och integritet” (1§ SoL)
• ”Vården ska ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (2§ HSL)

Tänk igenom hur din värdegrund
ser ut. Vad finns det för seder och
bruk (etik) på gården? Hur vill du
bemöta och kommunicera med de
omsorgstagare som kommer till din
gård? Vilket förhållningssätt behövs
för att uppnå samspel och ömsesidig
respekt? ■

Vad får jag tillbaka?
exempelgårdarna i det tidigare kapitlet.
Listan kan säkert fyllas på ytterligare:

• glädjen av att se de framsteg, ibland
små steg framåt, som betyder oerhört
mycket för omsorgstagaren.

• känslan av att göra något för andra
människor som är i behov av hjälp
och stöd.

• få vara en problemlösare för att det
ska fungera bättre för omsorgstagaren.

Det här är några reflektioner från

• många vänner för livet.
• möjlighet att driva en aktiv verksamhet på gården och se att den
lever vidare.
• möjlighet att få en försörjning och
lönsamhet på gården.

FA K TA

Entreprenören och dess personal kan
med anledning av denna entreprenad
komma i kontakt med konfidentiella
uppgifter som berör Kalmar kommun,
dess organisation, drift, ekonomi,
interna förhållande och personal.
Sådan information är konfidentiell,
och får inte yppas, diskuteras internt
eller externt hos entreprenören eller till
utomstående. Entreprenören ansvarar
för att all personal iakttar bestämmelserna i LSS och SOL angående tystnadsplikt.

Särskilda villkor

Exempel från
anbudshandling
Kalmar kommun
2006
Sociala krav
Entreprenören ska följa de deklarationer
och konventioner som undertecknats av
Sverige inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn.

Entreprenören eller underentreprenör
som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund
av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller
av sådana skäl otillbörligt särbehandla
arbetstagare eller arbetssökande.
Entreprenören fyller i bifogad sanningsförsäkran. Vill du läsa hela anbudshandlingen kan du logga in på LRF:s
medlemsnät, www.lrf.se, gå vidare till
Företagande/Hälsa/Grön omsorg/
Goda exempel. ■

FOTO: ANETTE HOHNER

Sekretess
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Målgrupper
I det här kapitlet tar vi upp några av de målgrupper
som kan vara aktuella för Grön Omsorg. De omfattas
främst av Socialtjänstlagen där landets kommuner
har det yttersta ansvaret för att dessa människor
får stöd och hjälp. Även om de delas in gruppvis får
vi inte glömma att omsorgen måste vara anpassad
efter varje individs behov då ingen är den andra lik.

FA K TA

Socialtjänstlagen (SoL)
Enligt socialtjänstlagen har kommunen
det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och
den hjälp som de behöver.
Till uppgifterna hör att svara för
omsorg och service, upplysningar, råd,
stöd och vård, ekonomisk hjälp och
annat bistånd till familjer och enskilda
som behöver det. Ansvaret för socialtjänsten kan ligga på olika nämnder i
kommunen.
Länsstyrelserna ansvarar för den
löpande tillsynen på regional nivå,
medan Socialstyrelsen har det övergripande nationella ansvaret.
De grupper som berörs är:
• Barn och ungdomar
• Människor med missbruksproblem
• Äldre människor
• Människor med funktionshinder
• Anhörigvårdare
• Brottsoffer

SFS nr: 2001:453, Socialdepartementet
http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspx?nid=3911&bet=2001:453 ■
FOTO: ESTER SORRI
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Funktionshindrade
På senare år har ordet handikapp

ersatts av begreppen funktionshinder
och funktionsnedsättning. Skillnaden
mellan en sjukdom och ett funktionshinder är att sjukdomen vanligen är
övergående, medan ett funktionshinder
ofta innebär livslång nedsättning av
fysiska och psykiska funktioner. Funktionshinder kan vara medfödda eller
förvärvade. Ett funktionshinder kan ge
negativa konsekvenser för möjligheterna
att utföra olika aktiviteter eller begränsa
delaktigheten i samhällslivet.
Insatser till personer med funktionshinder syftar dels till att förbättra den
motoriska eller psykiska förmågan och
lindra de besvär som funktionshindret
kan medföra. Men även till att anpassa
miljön för och göra den tillgänglig.
Enligt en utredning av Statistiska
centralbyrån och Arbetsmarknadsstyrelsen uppges att drygt var femte person,
cirka 20 procent i Sverige, i åldern 16–
64 år, har någon form av funktionshinder. De vanligaste funktionshindren
i Sverige är rörelsenedsättningar, hörseloch synnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, allergi och astma. Beräkningar inom EU visar att cirka 37
miljoner, cirka tio procent, av Europas
befolkning har någon form av funktionshinder.

Medfödda funktionshinder
Här följer några exempel på medfödda
funktionshinder.

Förvärvade funktionshinder
Här beskrivs några diagnoser på förvärvade funktionshinder.

UTVECKLI NG SSTÖR N I N G

TRAU MATI S K HJÄR N S KADA

Att vara utvecklingsstörd innebär att
man har svårt att förstå och lära sig
vissa saker. Utvecklingsstörningen ser
olika ut från person till person. Den
kan vara svår, måttlig eller lindrig.
DOWN S SYN D ROM

Downs Syndrom är en utvecklingsstörning som orsakas av en kromosomdefekt.
AUTI S M

Personer med autism har ett allvarligt funktionshinder som beror
på en medfödd eller tidigt förvärvad
hjärnfunktionsstörning. Att bearbeta
och förstå information så att det
bildar ett sammanhang är svårt för
personer med autism, liksom förmåga att förstå andra människors
känslor och behov. Autism förekommer både hos personer med normal
eller god begåvning men ofta tillsammans med andra funktionshinder såsom utvecklingsstörning.
CE R E B RAL PAR E S :

CP står för Cerebral Pares och är
den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. CP
är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna
hjärnan. Cp är ingen enhetlig
sjukdom utan ett symptomkomplex
som visar sig till exempel i rörelsehinder, epilepsi, utvecklingsstörning
och olika perceptionsstörningar.

Orsakerna kan vara yttre våld eller
olycka, till exempel en skada efter ett
slag mot huvudet där slaget har inneburit krosskador i hjärnvävnaden.
STR OKE

Stroke är ett samlingsnamn för
hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan)
och hjärnblödning. Stroke, tidigare
sa man slaganfall, är en av våra
stora folksjukdomar. Halvsidig
förlamning/nedsättning, oftast är
det den ena sidans arm och ben
som blir påverkade.
M U LTI PE L S K LE ROS

MS står för multipel skleros. Det
är en sjukdom som drabbar det
centrala nervsystemet (stora och lilla
hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen). Rörelseförmågan kan ofta
påverkas. ■
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Personer med psykiska funktionshin-

der har väsentliga svårigheter att klara
vardagliga aktiviteter. Dessa begränsningar förväntas bestå under en längre tid.
Även högfungerande personer utan
utvecklingsstörning men med ett
neuropsykiatriskt tillstånd ingår.
Det kan vara personer med:
AS PE RG E R S SYN D ROM

som till exempel har svårt med sociala
kontakter och kommunikation.

FA K TA

Lagen om stöd och service
till funktionshindrade (LSS)
LSS är en rättighetslag som ska
garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de
behöver i det dagliga livet och att de
kan påverka vilket stöd och vilken
service de får. Målet är att den
enskilde får möjlighet att leva som
andra. Kommunerna ansvarar för
dessa insatser. Daglig verksamhet
kan endast komma ifråga för
personkrets 1 och 2.

AD H D

som innebär avvikelser i uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.

Följande har rätt till en insats enligt
LSS och tillhör någon av lagens tre
personkretsar:

D U B B E LD IAG NOS

Dubbeldiagnos som samsjuklighet
mellan missbruk/beroende och
annan psykisk störning.
Dessa funktionsnedsättningar uppmärksammas inte vid födseln utan oftast i
skolåldern. En del får diagnosen som
vuxna. Dessutom upptäcks allt fler
ovanliga diagnoser. Det är ovanliga
sjukdomar och skador som leder till
omfattande funktionshinder och som
finns hos högst 100 personer per en
miljon invånare. ■

1. Personer med utvecklingsstörning
och personer med autism eller
autismliknande tillstånd.

FA K TA

Intresseorganisationer
• FUB, Föreningen för
Utvecklingsstörda Barn,
Ungdomar och Vuxna, www.fub.se
• Riksföreningen autism,
www.autism.se
• RBU, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar,
www.rbu.se
• http://www.hjarnkraft.nu/
skador.htm
• Riksförbundet för social och
mental hälsa: www.rsmh.se.
• De handikappades riksförbund:
www.dhr.se.
• Riksförbundet attention – för
människor med neuropsykiatriska
funktionshinder: www.attentionriks.se. ■

2. Personer med betydande och
bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga
fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande, om de är
stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service.
FOTO: ESTER SORRI

Svensk författningssamling, SFS nr:
1993:387, Socialdepartementet,
http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspx?nid=3911&bet=1993:387 ■

FOTO: PER-OLOF STOLTZ

Psykiska funktionshinder
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Missbruk
& kriminalitet

Klienter, gäster, boende, placering.
Beteckningarna kan vara många på
dem som får en remiss till ett familjehem för vuxna. I allmänhet handlar
det om människor som belastas av ett
långvarigt alkoholmissbruk, narkotika
eller kriminalitet. De har behov av att
bli sedda och bekräftade som människor,
inte som missbrukare och kriminella.
Det handlar hela tiden om att bygga
relationer. Omsorgstagaren ser ofta
vistelsen i familjehemmet som ett
mellanled för att ändra sitt liv.
Vuxna med missbruksproblem
handlar om personer som är 21 år eller
äldre, med problem relaterade till
missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och lösningsmedel och som får
individuellt behovsprövade insatser av

socialtjänsten. Insatserna kan vara
familjehemsvård eller individuellt
behovsprövade, öppna insatser som till
exempel strukturerad dagvård, personligt stöd och behandling eller egen
kontaktperson. Tillsynsmyndighet är
landets länsstyrelser.
Kriminalvården har fyra särskilda
åtgärder för utslussning från anstalt.
En av dem är vårdvistelse, vilket innebär att en intagen som har behov av
vård eller behandling mot missbruk kan
få det i HVB-hem, hem för vård eller
boende, eller i familjehem. Syftet med
utslussningen är att minska risken för
att den intagne återfaller i brott och
underlätta för anpassning i samhället
efter frigivningen. Kriminalvården och
Socialtjänsten är tillsammans ansvariga.

FA K TA

FA K TA

Svensk författningssamling, SFS nr:
1988:870, Socialdepartementet
http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspx?nid=3911&bet=1988:870 ■

Intresseorganisationer
• Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning – CAN:
www.can.se
• Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende –
RFHL: www.rfhl.se
• Anonyma alkoholister – AA:
www.aa.se
• Anonyma narkomaner – NA
Sverige: www.nasverige.org
• Beroendevård på kristen grund –
LP: www.lp-verksamheten.nu
• Kriminellas revansch i samhället –
KRIS: www.kris.a.se ■

Kriminalvårdens föreskrifter
och allmänna råd om särskilda
utslussningsåtgärder (KVFS
2006:27)
Kriminalvården ansvarar för häkten,
fängelser och frivård som innebär
kriminalvård i frihet. Det är en statlig
myndighet som lyder under regering
och riksdag. ■

FOTO: ESTER SORRI

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

FA K TA
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Barn
& ungdomar

utvecklas ogynnsamt ska kommunens
socialnämnd, i nära samarbete med

FA K TA

Exempel från
en hästgård
Humlamaden är en häst- och naturgård med inriktning mot barn och
unga. Verksamheten startades
1991 av Lis-Lott Andersson, som är
barnsjuksköterska och har arbetat
som distriktssköterska i många år.
I två år tog Humlamaden emot
invandrarbarn från stadsdelen Holma
i Malmö. Många har ett krigstrauma
med sig eller så har deras föräldrar
det. De är ofta rädda i det nya landet
och saknar anknytning till sin nya
landsbygd. Att få möjlighet att se
åkrar och ängar kan bidra till känslan
av att känna sig hemma. Läs mer på
www.humlamaden.com. Den här
åtgärden är snarare förebyggande än
ett omhändertagande enligt LVU. ■

hemmen, sörja för att de får det skydd
och det stöd som de behöver. Den
vanligaste insatsen är familjehem. ■

FA K TA

Exempel på jourhem
En av exempelgårdarna, Ramneå
Lantgård, är ett kontrakterat jourhem
för ungdomar i kris mellan 13 och
20 år. Deras placering är utredd av
kommunens Socialtjänst och omhändertagandet sker antingen frivilligt
enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller
tvångsomhändertagande enligt LVU. ■

FA K TA

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård
av unga (LVU)
Svensk författningssamling, SFS nr:
1990:52, Socialdepartementet
http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspx?nid=3911&bet=1990:52 ■

FOTO: ESTER SORRI

FOTO: MICHAEL ENGMAN

Om barn och ungdom riskerar att

Grön omsorg 35

36 Grön omsorg

Äldre

Dagverksamhet
2005 deltog 12 200 äldre personer i dagverksamhet. Sveriges Kommuner och
Landsting gör en årlig statistik, www.skl.se.
Dagverksamheten riktar sig främst till
äldre med demenssjukdom men också till
dem som behöver aktivering och rehabilitering. Den ska underlätta för äldre att bo
kvar hemma och kan även ges som stöd i
särskilt boende. Dagverksamhet för äldre
och dementa kan passa bra på en gård.
Äldrekooperativ
Det finns idag 30–40 kooperativa äldreboenden, främst i glesbygd. Föreningen

Kooperativ Utveckling i Sverige har
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Kommentus förlag
tagit fram ett studiematerial om hur
man startar och driver ett äldrekooperativ, www.sv.se/omsv/index.
asp?iArticleID=147&iPageID=85.
Seniorboende
Seniorboende kan innebära att skapa
lättillgängliga bostäder för äldre på
landsbygden, exempelvis genom att
landsbygdsföretag bygger för uthyrning.
Sigtuna kommun och LRF Mälardalen
har inlett ett sådant samarbete.
En undersökning i Sigtuna kommun
visar att hälften av drygt 100 landsbygdsbor mellan 60 och 84 år vill bo
kvar på landsbygden när krafterna
tryter, www.sigtuna.se.
Regeringen har utsett en särskild
delegation som ska lämna förslag till
utveckling och åtgärder av bostäder
och boendemiljöer anpassade till äldres
behov. Arbetet ska slutredovisas senast
den 31 december 2008. ■

FA K TA

Intresseorganisationer
• PRO – Pensionärernas Riksorganisation www.pro.se
• RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap www.rpg.org.se
• SKPF – Svenska
Kommunalpensionärernas Förbund
www.skpf.org
• SPRF – Sveriges Pensionärers
Riksförbund www.sprf.se
• SPF – Sveriges Pensionärsförbund
www.spfpension.se ■
RAPPORT
Läs gärna rapporten ”Den beste
dagen på mange år…” Strandli E.H
Aa (2007), Den beste dagen på
mange år – Dagtilbud for personer
med demens i Grønn omsorg,
Nasjonalt kompetansesenter for
aldersdemens, Tønsberg, Fylkesmannen i Vestfold.
E-post: post@aldringoghelse.no. ■

FOTO: ESTER SORRI
FOTO: ESTER SORRI

Idag är 17 % av befolkningen över 65
år, vilket innebär 1,6 miljoner människor. Livsstilen har stor betydelse för hur
man mår och hur man kan bevara hälsan.
Flera studier visar att hög aktivitetsnivå
hos äldre minskar risken för tidig död,
sjukdom och funktionshinder (ur äldres
levnadsförhållanden, SoS). Verksamhet
riktad till äldre kan vara dagverksamhet, äldrekooperativ och seniorboende.
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Verksamheten
för omsorgstagarna
Kommunikation
Vi nämnde tidigare i kapitlet ”Motivation

Tänk på att:

och kunskap” hur viktigt det är att bemöta
de människor som kommer till din gård
med respekt. Det innebär lyhördhet och
anpassning till individuella behov.
Talet är en av många kommunikationsmetoder. Alla människor kan inte
kommunicera tillräckligt bra genom att
tala. Av olika orsaker kan det hända att
en persons talförmåga inte utvecklats,
att personen mist förmågan helt och
hållet eller till en viss grad, antingen
permanent eller tillfälligt. Vid sidan av
talet använder vi människor oss av
många andra kommunikationsmetoder
så som ögonkontakt, miner, gester,
handlingar, skratt, gråt och ljudbildning.
I många fall betyder de här naturliga
metoderna mer än det tal som används
parallellt. Talet är trots det människans
primära kommunikationsmetod. I fall
som dessa kan det behövas andra metoder för att komplettera eller ersätta talet.

• sitta när du samtalar med någon som
sitter i till exempel rullstol så att ni
kommer i ögonhöjd med varandra
• tala tydligt och ge klara instruktioner
och förhållningsregler när så behövs
• bemöta alla, såväl barn som vuxna
med samma respekt
• lyssna
• aldrig tala över huvudet på någon,
man kan inte veta vad och hur en
annan människa uppfattar det som
uttrycks

EXE M PEL

Kommunikationshjälpmedel
vid vissa funktionshinder
• Gest- och teckenkommunikation,
däribland miner och tecken, är
naturliga kommunikationsmetoder.
• Grafiska kommunikationssätt
består av bilder, grafiska symboler
och språk som uttrycks i skrift.
Bilderna kan vara teckningar eller
fotografier. Pictogram och bliss är
exempel på grafiska symbolsystem.

• I kommunikation med hjälp av
föremål kan man förutom föremål
också använda sig av symboler som
kan beröras. Dessa symboler kan
påminna om de föremål eller situationer man syftar på, men symbolen
kan också ges en specifik betydelse.
Källa: www.papunet.net ■
FOTO: MICHAEL ENGMAN

• använda hjälpmedel för kommunikation när så behövs ex bilder, teckenspråk, ögon. ■

FOTO: ANETTE HOHNER

• låta den tilltalade få den tid som
behövs för att bära fram budskapet
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Aktiviteter

EXE M PEL

FOTO: MICHAEL ENGMAN

Aktiviteter
och social samvaro

Tanken med Grön omsorg är att
aktiviteterna ska ses i ett sammanhang
och följa årstiderna, där så många som
möjligt förläggs utomhus. De ska vara
mer än ett tidsfördriv, anpassade efter
vars och ens förmåga. Gården är förutsättningen för att det ska kunna ske och
lantbrukarens kunskap vägleder varje

omsorgstagare i sysslorna. Nedan är en
lista på aktiviteter som erfarenhetsmässigt fungerar bra. Det är tips från
exempelgårdarna i denna bok, Grön
omsorg i Norge och Care Farms i
Holland. Varje gård har sina förutsättningar och olika målgrupper. Därför
ska man se listan som generell. ■

Djur

Hantverk

• Kontakt och skötsel av gårdens djur
som att borsta, rykta, göra rent i
buren, mocka.
• Släppa ut djur i hagen, gå med
hunden i koppel, leka med hunden.
• Mata djuren, ge rent vatten.
• Plocka ägg, baka kaka av äggen,
koka äggen.
• Några djur som kan vara lämpliga:
hästar, kaniner, höns, getter, får,
katter, hundar.

•
•
•
•

En forskningsstudie från Norge på
människor med psykiska funktionshinder visar att mest positiv effekt ger
den sociala samvaron och långsiktigheten på gårdarna samt att det finns
stora möjligheter till att stimulera
kreativiteten. Här kan man upptäcka
de individuella färdigheterna.
Allsidigheten i arbetsuppgifterna
och de kontaktskapande matstunderna
betonas som något av det viktigaste
hos omsorgstagarna. Tilrettelagt
sysselsetting for mennesker med
psykiske lidelser, Kristin Tafjord
Lærum, Even Lærum og Øyvind
Sørbrøden. En utvärderingsrapport
från 2003 på uppdrag av Fylkesmannen i Vestfold.
Läs mer på www.innpaatunet.no
– gå vidare till Publikasjoner. ■

Snickra fågelholkar, kaninburar.
Måla.
Laga staket, trädgårdsmöbler.
Samla naturmaterial för pyssel till olika tillfällen.

Aktiv
• Markbereda genom att gräva, rensa
och räfsa.
• Så och skörda grönsaker, frukt, bär,
svamp och blommor.
• Använda det skördade i hushållet till
matlagning, eventuellt sälja i gårdsbutik eller på torget.
• Pröva olika redskap till exempel att
köra skottkärra.

•
•
•
•
•
•
•

Hugga ved, stapla.
Plocka pinnar.
Eventuellt köra röjsåg.
Åka/köra traktor.
Källsortera.
Passa, leka med gårdens barn.
Gå små ärenden.

Utflykter

• Promenader, naturkunskap.
• Båtturer, fiske, bad.
• Utomhusmatlagning.

Lekar och tävlingar

• Lekar och spel som golf, boccia, krocket.
• Tävlingar, orientering, tipspromenad. ■

FOTO: ESTER SORRI

Odling

Allmänna sysslor på gården
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Villkor &
ekonomi
Du har tidigare kunnat läsa vilka avtal och
ekonomiska förutsättningar som gäller för
gårdarna i broschyren. I det här kapitlet
beskrivs hur den inledande kontakten och
beslutsprocessen kan se ut då det vanligtvis
är kommunerna som köper gårdens tjänster.

Att sälja in
Grön omsorg
Grön omsorg är fortfarande en relativt
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okänd form av omsorg i Sverige. Det
gäller att vara tydlig med vad gården
har att erbjuda; vilka målgrupper man
riktar sig till, pedagogik, miljö, aktiviteter handledning etc. samt att vara
lyhörd för köparens behov. Att nå fram
till ett avtal kan vara en mycket tidskrävande process som kräver tålamod. I en

FA K TA
Vill du läsa mer eller ha stöd och
hjälp inför en förhandling kan du ta
del av verktyg som tillhandahålls av till
exempel:
• www.offentligupphandling.se
• www.allego.se
• www.konsult.lrf.se/juridik, juridisk
rådgivning ■

kommun kan det ta ett år från den
första kontakten tills en tjänst blivit
upphandlad. Hitta kontakter med rätt

personer i olika ansvarsställningar,
inblick i vilka lagar och regler som
gäller och inte minst förmåga att
förhandla är utmaningar som du kan
komma att ställas inför.
Tänkbara kunder, köpare och viktiga

parter vid införsäljning av Grön omsorg
kan vara:
• landets kommuner
• kriminalvården
• omsorgstagare och berörda föräldrar
• organisationer som företräder
omsorgstagarnas intressen ■
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Lagen om offentlig
upphandling (LOU)
(SFS 2007:1091)
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Lagen reglerar köp som görs av myndigheter såsom kommuner, landsting,
statliga myndigheter, offentligt ägda
bolag och vissa andra organisationer
som är finansierade med allmänna
medel. Lagen reglerar i detalj hur
myndigheter får upphandla varor,
tjänster och entreprenader.
Upphandlingen enligt LOU måste
göras när inköpet är av ett betydligt
värde, ofta ett eller ett par prisbasbelopp. År 2008 är basbeloppet på
41000 kr. Tillsynsmyndighet är
Konkurrensverket. ■

Beslutsprocesser i kommuner
Det är kommunfullmäktige i varje

kommun som beslutar vilken eller vilka
politiska nämnder som ska ha ansvar
för socialtjänstens verksamheter. Socialtjänstens insatser för barn kan skötas av
en barn- och ungdomsnämnd, en socialnämnd eller en stadsdelsnämnd. På mot-

svarande sätt kan socialtjänstens insatser
för äldre skötas av en vård- och omsorgsnämnd, en socialnämnd eller en stadsdelsnämnd. Tänk på att kontakta både politiker
och tjänstemän. Det kan vara beslutsprocesser både på politiker- och tjänstemannanivå innan man nått ända fram. ■

Anbudsförfarande & avtal
Om en kommun ska köpa Grön omsorg
på entreprenad styrs inköpet ganska
detaljerat av LOU. Kommunen är enligt
lagen skyldig att annonsera alla inköp
som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att
lämna anbud.
Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag som varje företag fyller i
och skickar in som anbud. Alla anbud
ska utvärderas på sakliga grunder som
skall ha tillkännagivits i förfrågningsun-

derlaget. Utfallet av utvärderingen skall
avgöra vem som vinner kontraktet. Det
tillkännages i ett tilldelningsbeslut. Därefter skrivs avtal.
På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, www.skl.se, kan man
löpande följa förändringarna i upphandlingsreglerna. Där finns skrifter
och seminarieerbjudanden inom upphandlings- och konkurrensområdet
samt länkar till de olika avdelningarnas
arbete inom området. ■

EXE MPEL

Kravspecifikation
från anbudshandling
Kalmar kommun 2006
Koncept
Beskriv verksamhetens inriktning, mål
och innehåll, hur verksamheten ska
bedrivas och i vilken omfattning,
aktiviteter, personella resurser
inklusive utbildning och arbetslivserfarenhet, hur samarbetet med
företrädare för omsorgstagarna och
omsorgsnämnden ska ske, hur kosten
bereds.
Kvalitet
Här ska verksamheten beskriva vilket
stöd omsorgstagaren får i vissa
insatser, i relationsbyggandet med
personalen för att känna trygghet, hur
inflytande och medbestämmande
görs möjligt. Verksamheten ska även
beskriva hur uppföljningen går till, hur
den sammanställs och hur resultatet
används för att förbättra och utveckla
verksamheten.
Vill du läsa hela anbudshandlingen
kan du logga in på LRF:s medlemsnät, www.lrf.se, gå vidare till
Företagande/Hälsa/Grön omsorg/
Goda exempel. ■
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Ersättningen för att ta emot omsorgs-

tagare skiljer sig från gård till gård. Det
är rimligt att ersättningen är högre om
handledningen kräver mer tid. Dessutom måste man kanske investera för att
anpassa byggnader för verksamheten.
Om du ska arbeta med Grön omsorg
är det viktigt att skilja på produktionsverksamhet och omsorgsverksamhet.
Omsorgstagaren är på gården för att få
omsorg, vilket kräver specialanpassade
aktiviteter och djur. Den aktivitet som
en omsorgstagare genomför tillför
generellt ingenting ekonomiskt, vilket
inte heller är tanken i grundkoncepten
för Grön omsorg. Att producera är
möjligt om omsorgstagaren har kapacitet
för att utveckla sina förmågor till arbete
och får tillräcklig handledning och
support. Så länge handledningen kräver
mer än vad utfört arbete inbringar, är

RÄKN E EXE M PEL

det fråga om omsorg och då måste
verksamheten få ersättning. Först när
omsorgstagarens arbete har ett ekonomiskt värde för företaget är det fråga
om lönearbete. Då måste omsorgstagaren få betalt för utfört arbete. Ofta sker
det med en lönesubvention. Erfarenheter
från Holland visar att omsorgstagarna
kräver mer tid för handledning än vad
arbetet genererar och att det då är fråga
om omsorg.
Det är svårt att sätta upp några
ersättningsnivåer då förutsättningar
och avtal kan se olika ut. Det är också
beroende på om verksamheten drivs på
entreprenad eller är arvodesbaserad.
Här ser du ett räkneexempel på hur
man kan få fram en kommuns kostnader för daglig verksamhet per person. ■

I kommunen X-stad hade år 2007 ungefär 265 omsorgstagare insatser enligt
LSS – Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Av dem har
114 omsorgstagare daglig verksamhet (räknat på 0–64 år). Kommunen
har 42 000 invånare och enligt statistiken är kommunens kostnader för
daglig verksamhet enligt LSS 415 kr
per invånare. Det gör en totalkostnad
på 17 430 000 kr per år.
Genomsnittskostnaden räknat på 114
omsorgstagare som får daglig verksamhet enligt LSS blir då 152 894 kr
per omsorgstagare och år i kommunen. Vill man räkna hur mycket det
blir per arbetsdag, ca 220 dagar per
år, ger det en genomsnittskostnad på
695 kr per omsorgstagare och dag. ■

FA K TA
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Handikappnycklar
Vill man få mer kunskap om vad
olika omsorgsverksamheter kostar,
kan man gå in på Sveriges kommuner
och landstings hemsida, www.skl.se
och Socialstyrelsens hemsida,
www.sos.se, statistik kring funktionshinder. Leta vidare under ”Handikappnycklar” och ”Vad kostar verksamheten i din kommun”. ■

Grön omsorg 45

Hur går
jag vidare?
Handlingsplan
& ekonomisk kalkyl
innan Grön omsorg startas på gården

FA K TA
Några exempel på medlemsoch rådgivningsorganisationer
• LRF, www.lrf.se, Regionala
företagarcoacher, 0771-573 573

Innan du startar Grön omsorg bör du

göra en handlingsplan. Den ska bland
annat innehålla en analys av grundförutsättningarna i företaget, målet med
verksamheten, målgrupper, marknad,
investeringar, finansiering och varaktighet. Du kan kontakta konsulter inom
företagsrådgivning om du vill ha hjälp
med handlingsplanen.
LRF har tillsammans med LRF
Konsult tagit fram en lönsamhetskalkyl.
Det är ett kalkylunderlag gjort för den
som har tankar på att starta Grön
omsorg på gården eller som redan har
startat. I den kan beräkningar göras på
verksamhetens lönsamhet.
I kalkylen tar vi bland annat upp
nedanstående punkter, förklaringar till
dessa samt kalkylblad som gör automatiska uträkningar:

•
•
•
•
•
•

Antal vårdtagare
Dagar per månad
Personal
Lön kr/månad och sociala avgifter
Intern utbildning
Investerat kapital och lånat kapital,
avskrivningstid, räntesats
• Administration, försäkringar,
tillstånd och tillsynsavgifter
• Driftskostnader, underhåll, transporter
• Arbetsmaterial, mat, djur inköp och
foder

• Affärsrådgivning kan du som är
LRF-medlem bland annat få genom
Framtidssamtal, Lönsamt företagande, Startpaket med LRF Konsult,
www.lrf.konsult.se.

Du kan hitta kalkylen som excelfiler
och med tillhörande förklaringar på
LRF:s hemsida www.lrf.se. Logga in
på medlemsnätet och gå vidare till
Företagande/Hälsa/Grön omsorg/
Lönsamhetskalkyl. ■

• ALMI Företagspartner har som
uppdrag att skapa tillväxt och
förnyelse i näringslivet, www.almi.se.

Det är grönt!

• NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, har en företagarguiden
på sin hemsida www.nutek.se, där
du finner det mesta du behöver
veta för att starta och driva företag.
Där finns också en guide ”Vård och
omsorg – en utvecklingsbransch”
att ladda ner, som pekar på utvecklingspotentialen i branschen, http://
www.nutek.se/sb/d/731/a/7190/.

• Hushållningssällskapet,
www.hush.se. ■
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Ordlista
Nedan beskrivs några begrepp som
förekommer inom vård och omsorg.
Källa är http://app.socialstyrelsen.se/
termbank. Där kan man få ytterligare
detaljer kring varje begrepp.

Daglig verksamhet
(enligt LSS:) insats i form av sysselsättning för person med funktionsnedsättning som i huvudsak är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig.
Dagverksamhet
Bistånd i form av sysselsättning,
gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna
bostaden.
Familjehem
Enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande vård och fostran eller
vuxna för vård och omvårdnad och
vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.
Förebyggande hälso- och sjukvård
Åtgärder som syftar till att bevara god
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom,
skada eller försämrat hälsotillstånd.
Hem för vård- eller boende, HVB
Hem inom socialtjänsten som tar emot
enskilda för vård eller behandling i
förening med boende och vars
verksamhet bedrivs yrkesmässigt.
Hem för vård eller boende kan
inrättas av offentlig eller privat vårdgivare. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ måste ha tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva verksamheten.

Hälsa
Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Vård
Åtgärd som innefattar utredning,
behandling, rådgivning eller omvårdnad.

Hälso- och sjukvård

Vård- och omsorg
Åtgärder och insatser till enskilda
personer gällande socialtjänst, stöd
och service till funktionshindrade samt
hälso- och sjukvård enligt gällande
lagar.
Vård och omsorg kan även användas
om själva verksamheten.

Åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och
skador.
Hälso- och sjukvård omfattar sådan
verksamhet som bedöms kräva
personal med utbildning inom hälsooch sjukvård eller sådan personal i
samarbete med annan personal.
Korttidsvistelse
(enligt LSS:) insats i form av kortare
vistelse utanför det egna hemmet för
att person med funktionsnedsättning
ska få miljöombyte och rekreation och
anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.
Vistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse
eller som kortkurs m.m.
Socialtjänst
Insatser som utförs med stöd av
socialtjänstlagen (SoL).
Tystnadsplikt
Förbud att röja vissa uppgifter antingen genom utlämnande av en
handling eller muntligen.
För enskilda yrkesutövare gäller
reglerna i LYHS, Lag (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, för offentligt anställda
reglerna i Sekretesslagen (1980:100).

Vårdgivare
Statlig myndighet, landsting och
kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare).
Ägarform
Typ av huvudman eller ägare.
Följande ägarformer gäller: landsting; kommun; statlig; privat; kommunförbund; övrigt.
Öppen verksamhet
Verksamhet för social samvaro och
annan aktivitet som inte är individuellt
behovsprövad.
Exempel på öppen verksamhet är
kaféverksamhet och andra träffpunkter som riktar sig till speciella
målgrupper. ■
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fler exemplar av denna skrift? Beställ via
LRF:s hemsida www.lrf.se eller ring 0771-573 573
VI LL D U HA

UTG IVAR E

LRF 2008

Karin Abramsson, LRF. Textbearbetning Jenny
Svensson, LRF
TEXT

till Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård för sakkunniga råd samt till Högby gård, Mossegården, Ramneå lantgård, Hemgården och Lindberga
gård som frikostigt bjudit på sina erfarenheter
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Tillsammans får vi landet att växa.
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