Jämtländsk handbok för
Gröna välfärdstjänster
Gården som arena för omsorg,
rehabilitering och hälsa

Inledning
LRF arbetar för att fler ska kunna driva företag som erbjuder välfärdstjänster med
gröna förtecken. Det kan till exempel handla om att driva verksamheter inom det
som kallas Grön omsorg och Grön rehabilitering. Utgångspunkten är att gården och
dess miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med olika behov av meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.
Det finns sedan länge en tradition med familjehem på gårdar för barn och ungdomar, men även
aktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar eller med en bakgrund av missbruk
och kriminalitet. I Sverige drivs idag 280 landsbygdsföretag inom hälsa och omsorg enligt LRFs
medlemsregister och fler arbetar för att komma igång.
Med den här handboken vill LRF Jämtland ge en bild av vad Gröna välfärdstjänster skulle
kunna innebära för dig som entreprenör eller som köpare av dessa tjänster. Här kan du läsa om hur
du kan gå från idé till företag och vad som krävs längs vägen.

Se filmen om Grön omsorg som visar deltagarnas liv i verksamheten och som innehåller intervjuer med dem, personalen, lantbrukaren och beslutsfattaren från
kommunen. På Facebook finns även en diskussionsgrupp för aktiva företagare.
Sökord: Grön omsorg. Filmen kan liksom handboken vara ett stöd både för dig som
företagare och för blivande kunder.
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Det här är Gröna
välfärdstjänster
LRF arbetar för att fler ska kunna driva företag som erbjuder välfärdstjänster med
gröna förtecken. Det kan till exempel handla om att driva verksamheter inom det
som kallas Grön omsorg och Grön rehabilitering. Utgångspunkten är att gården och
dess miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med olika behov av meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Unika kombinationer fyller olika behov
Målgruppen är i första hand människor som

faldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta

på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen, Lagen

där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen

om stöd och service eller omfattas av olika

gör dem gott. På andra gårdar utför deltagarna

myndigheters insatser för att kunna återgå till

enklare arbeten i rehabiliterande syfte utan

arbetsmarknaden. Utbudet kan vara omsorgs-

krav på arbetstempo eller kvalitet. Det finns

och rehabiliteringstjänster, arbetslivsinriktade

också gårdar där personen har kapacitet att gå

insatser och olika boendeformer. Landets

över till vanligt arbete men där färdigheterna

kommuner, landsting, arbetsförmedlingar samt

behöver tränas.

Kriminalvården är vanligtvis köpare av dessa
tjänster.

En gemensam förutsättning är dock att
Gröna välfärdstjänster drivs på ett jord- eller

Det finns lika många sätt att bedriva Gröna

skogsbruk eller inom trädgårdsnäringarna,

välfärdstjänster på som det finns gårdar. Varje

där landsbygdsföretagaren erbjuder anpassade

gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion,

sysslor på gården utifrån varje deltagares

djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos

individuella behov.

landsbygdsföretagaren. En del tar emot mång-

DEFINITIONER
Vård och omsorg
Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och
sjukvård enligt gällande lagar.

Habilitering

Rehabilitering

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.
Insatsen ska också skapa
goda villkor för ett självständigt
liv och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.

Insatser som ska bidra till att
en person på ett optimalt sätt
ska kunna återfå rimlig hälsa,
bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt återvända
till ett dagligt liv. Detta efter
fysiologisk skada, psykiatriska
diagnoser eller en förvärvad
funktionsnedsättning. Insatser
ska ges utifrån dennes behov,
intresse och förutsättningar.
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Tjänster, målgrupper
och kunder
När du funderar på vilken inriktning ditt företag ska ha, måste du tänka på vilken
verksamhet som blir bäst utifrån dina förutsättningar och vilken målgrupp som kan
bli aktuell. Ofta handlar det om personer som omfattas av Socialtjänstlagen (SoL)
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan också
handla om människor som behöver olika rehabiliterande insatser, elever som har
svårt att följa med i utbildningssystemet eller ensamkommande flyktingbarn.
Det gemensamma för alla insatser är att de ska vara anpassade efter individens
behov och erbjuda stimulans, utveckling, mening och gemenskap.

Daglig verksamhet för den som är i yrkesverksam ålder (LSS och SoL)
Daglig verksamhet är till för personer som har en funktionsnedsättning,
är i yrkesverksam ålder men saknar arbete och som inte studerar. Verksamheten ska vara utformad så att deltagarna får bättre förutsättningar att
senare få någon form av anställning på arbetsmarknaden. Det kan också
handla om personer som Kriminalvården har ansvar för och som behöver
daglig sysselsättning.
Köpare av tjänst: kommunerna, Kriminalvården, Försäkringskassan, vuxenpsykiatrin,
privata assistansbolag

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS och SoL)
Barn med funktionsnedsättning har rätt till en tids vistelse i ett särskilt
korttidshem, hos en stödfamilj, på ett sommarläger eller liknande. Tanken
med den här insatsen är att den som har en funktionsnedsättning ska få ett
miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning och vila. Det kan
handla om insatser för ett dygn, en helg eller som ett veckoläger.
Köpare av tjänst: kommunerna, privata assistansbolag
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Korttidstillsyn för ungdomar över tolv år (LSS och SoL)
Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättningar har rätt
till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut samt under
lovdagar, studiedagar och sommarlov. Tillsynen kan ges i form av fritidshem eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för föräldrar
att delta i arbetslivet eller studera.
Köpare av tjänst: kommunerna, privata assistansbolag

Bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo
utanför hemmet (LSS och SoL)
Barn och ungdomar som har så stora behov av hjälp att de inte kan bo hos
sina föräldrar har rätt till boende i bostad med särskild service. Det kan
till exempel vara gruppboende eller boende i familjehem och erbjuds fram
till dess att skolplikten upphör. Ofta kan detta kombineras med personlig
assistans.
Köpare av tjänst: kommunerna

Anpassat boende för vuxna (LSS och SoL)
Om man är vuxen och har funktionsnedsättning har man också rätt till
anpassat boende. De tre olika formerna av boende är:
• egen bostad som har anpassats men som inte har någon fast personal
• servicebostad med viss service och vård dygnet runt
• gruppbostad som alltid är bemannad med personal och som ska klara av
hela behovet av stöd
Köpare av tjänst: kommunerna

är till“Mervärdet för våra omsorgstagare
anpassade
gången till specialutbildade hästar,
ättningar”
miljöer och variationen av syssels
- Kundens kommentar -

“Den här boendeformen ger så
mycket mer till deltagarna. Vi ser
en
utveckling som är väldigt positiv där
djur och natur spelar en stor roll
”
- Kundens kommentar -
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Enskild verksamhet med personlig assistans (LSS)
Om man har en funktionsnedsättning ska man själv kunna anställa, eller
genom kommunen få, en eller flera personliga assistenter som hjälper till
med måltider, förflyttning, personlig hygien, personlig service och daglig
gemenskap. Detta kan kombineras med olika former av boende om
personen har rätt till det.
Köpare av tjänst: kommunerna

Rehabilitering
Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård
vilka också har det ekonomiska ansvaret. Syftet med rehabilitering är att
hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återfå rimlig hälsa, bibehålla
bästa möjliga funktionsförmåga samt återvända till ett dagligt liv efter
fysiologisk skada och psykiatriska diagnoser som lett till funktionsnedsättningar. I de fall skadan resulterar i långvarig funktionsnedsättning
krävs rehabiliterande insatser för att underlätta ett normalt fungerande liv.
Köpare av tjänst: kommuner, landsting, kriminalvård, Försäkringskassan, privatpersoner,
försäkringsbolag och arbetsgivare

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Här handlar det om en samverkan mellan flera myndigheter som finansierar insatser för att hjälpa personer som har behov av olika stöd i sin rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Samarbetar gör arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsgivaren, sjukvården och Kriminalvården. Målgruppen är till största delen människor som har tillfälligt
nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska orsaker och det gäller både
anställda och arbetssökande personer.
Köpare av tjänst: kommuner, landsting, arbetsförmedling, Försäkringskassan, arbetsgivare
och kriminalvård

Gården som pedagogisk resurs
Elever från grund- och gymnasieskolan, som av olika anledningar har svårt
att följa med i skolarbetet eller har halkat utanför det gängse skolsystemet,
kan erbjudas alternativ eller komplement utanför den traditionella skolan.
En specialpedagog från till exempel kommunens elevhälsa, tar fram
material som utgår från läroplanen och som sedan kan anpassas till
utbildningsdagar efter elevens behov. Undervisningen kan sedan ske i
till exempel en gårds- eller stallmiljö utifrån elevens dagsform eventuellt
tillsammans med en assistent.
Köpare av tjänst: kommunerna

vara i. Här finns ingen
“Det här är miljöer man själv skulle vilja
a och stimulerande”
stress och arbetsuppgifterna är både rolig
- Kundens kommentar -
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Ensamkommande flyktingbarn
Barn under 18 år som kommer som flyktingar till Sverige utan vårdnadshavare räknas som ensamkommande flyktingbarn. Oftast är det
Migrationsverket som gör en anmälan till socialnämnden i den kommun
som barnet först ger sig till känna. Kommunen bär då ansvaret för att utreda barnets behov, fatta beslut om insatser och placering i lämpligt
boende. Det är socialnämndens ansvar att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende (HVB-hem) samt att den som bor i ett
sådant hem får en god vård och fostran. Nämnden ska även verka för att
barnet får en lämplig utbildning. Det finns ett stort behov av boende samt
olika former av stödinsatser för gruppen.
Köpare av tjänst: kommunerna, Migrationsverket, landstingen och länsstyrelserna

ATT TÄNKA PÅ

Det ställs olika krav på dig som företagare bero
ende på
vilken verksamhet du vill driva. Du måste själv ta
reda på vad
som gäller för dig och din verksamhet.
Alla skattefinansierade åtgärder är styrda av laga
r
och regler vilka är till för att säkra kvalitén för
oss medborgare.

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. Socialstyrelsen ansvarar för den löpande tillsynen och har det övergripande
nationella ansvaret. De grupper som berörs är barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre
människor, människor med funktionshinder, anhörigvårdare och brottsoffer SFS nr: 2001:453,
Socialdepartementet.

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.
Följande har rätt till en insats enligt LSS och tillhör någon av lagens tre personkretsar:
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
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.
Svensk författningssamling, SFS nr:1993:387, Socialdepartementet.
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Verksamhetens grunder
Om du ska arbeta med Gröna välfärdstjänster är det viktigt att skilja dessa från
gårdens ordinarie produktionsverksamhet. Den nya verksamheten bör också ligga
avskilt från din egen bostad. Deltagaren är på gården för att få de insatser individen
behöver, vilket kräver specialanpassade aktiviteter och miljöer och rätt hantering av
djur för att undvika olycksfall.
De aktiviteter som till exempel en omsorgstagare utför tillför generellt ingenting ekonomiskt, vilket inte heller är tanken i grundkoncepten för Gröna välfärdstjänster.
Socialtjänstlagen och Hälso- och 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

OMSORG ELLER ARBETE
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 det fråga om omsorg och
då ska 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.

avgörande betydelse för omsorgens kvalitet.
Av LSS 5,6 och 7§§ framgår att verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilda ska
kunna leva som andra. All verksamhet ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Av SoL 5 kap.7§ socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring
får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning

Kom ihåg att vi i Sverige har vad som kallas kommunalt självstyre. Det innebär att fullmäktige
beslutar hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Därför varierar också ersättningarna
och kravformuleringarna från kommun till kommun.

TILLSTÅNDSGIVNING
Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Tillstånd som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har beviljat fortsätter att gälla, även efter
att IVO tog över ansvaret för tillståndsprövningen.
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Verksamhetsformer
Du kan som företagare driva enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, en stiftelse
och en ekonomisk eller ideell förening. Alla dessa varianter fungerar för att kunna
skriva avtal kring de välfärdstjänster vi gick igenom i förra kapitlet. Vill du exempelvis erbjuda daglig verksamhet eller någon form av boende, kan det bli fråga om en
av tre möjliga verksamhetsformer. Vilken det blir beror på flera faktorer; dina egna
förutsättningar och kompetenser, hur kommunen väljer att driva sin omsorg och om
den infört Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Totalentreprenad
För att bedriva enskild omsorgsverksamhet,

mellan enskilt driven verksamhet och kommu-

så kallad totalentreprenad, behövs tillstånd av

nal verksamhet. Det gäller till exempel

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För

dokumentationskrav, kvalitetsarbete och an-

att kunna få tillståndet krävs att den som bär

mälningsplikt.

ansvaret har en adekvat högskoleutbildning

Ersättningen är generellt densamma som

och erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.

för kommunens egen verksamhet. I den ingår

Om ditt företag saknar yrkesmässig kapacitet

bland annat kostnader för personal, habiliter-

för att klara uppdraget, kan du använda dig av

ingsersättning för omsorgstagarna, telefon och

andra personers eller företags kapacitet för att

förbrukningsmaterial. Enskilda verksamheter

klara kraven. Kommunen köper sedan tjänsten

har rätt att få en lokalersättning som ligger

av ditt företag som en enskild utförare efter

inbakad i LSS-pengen. En del kommuner

ett anbudsförfarande, det vill säga en offentlig

betalar i vissa fall utöver ersättningen, en hyra

upphandling. Genom anbudsförfrågan får du i

för lokaler och invändiga inventarier. Invest-

detalj reda på alla delar som kommunen vill att

eringar i byggnader, djur och inventarier utom-

du uppfyller. Bestämmelserna är likvärdiga

hus görs av gården.

Arvoderad entreprenad
I en arvoderad entreprenad hyr kommunen

heten och vad du ska uppfylla som leverantör.

platser på gården och tillhandahåller egen

Gården står för investeringar i byggnader och

personal. Det innebär att de kommunanställda

djur. Företagare med adekvat utbildning kan bli

handledarna tar hand om omsorgsdelen i till

anställda av kommunen för att arbeta i verksam-

exempel den dagliga verksamheten för

heten på samma villkor som kommunens övriga

funktionshindrade. Det ställs inga utbildnings-

personal.

krav på dig som ansvarig entreprenör. Du som

aktivitetsdag med hälften av kommunens egna

anläggningen, handlingsplaner, arbetsmiljökrav

fastlagda kostnad. Den andra halvan används

och riskbedömningar, vilket du bör ta med i

för den egna personalens löner. Det ligger en

dina tidsberäkningar. Företaget ska också inne-

lokalschablon inbakad i LSS-pengen, även om

ha de tillstånd som behövs. I anbudshandling-

vissa kommuner betalar ytterligare en summa

arna inför den offentliga upphandlingen anger

för lokaler och invändiga inventarier.

kommunen vilka krav de ställer på verksam-
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Kommunen ersätter varje deltagares

företagare ansvarar för skötsel av djur och

Verksamhet genom Lagen om valfrihetssystem – LOV
2009 trädde Lagen om valfrihetssystem (LOV)

fastställda kraven, godkänns. Därefter tecknas

i kraft och de flesta av Sveriges kommuner har

avtal. Brukarna informeras sedan via till

valt att ansluta sig till systemet. LOV ska göra

exempel kommunen om vilka alternativ som

det lättare för omsorgstagaren att själv välja

finns och väljer sedan verksamhet. Med andra

utförare av stöd- och omsorgstjänster.

ord finns ett fast pris för varje deltagare som

Lagen ska också förenkla processen för små

kan användas för konceptet, vilket varierar

företag och idéburna organisationer som vill

mellan kommunerna.

driva verksamheter inom området, då ingen

För att bedriva enskild omsorgsverksamhet

upphandling krävs. Lagen bygger på att det

enligt LOV behövs tillstånd av Inspektionen

inte är någon priskonkurrens mellan lever-

för vård och omsorg (IVO). För att kunna få

antörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet

tillståndet krävs att den som bär ansvaret har

att välja den leverantör som han eller hon

en relevant högskoleutbildning och erfaren-

uppfattar har den bästa kvaliteten och utbudet.

het från vård- och omsorgsområdet. Om ditt

Genom annonser på www.valfrihetswebben.se

företag saknar kompetensen, har du möjlighet

kan privata företag ansöka om att bli godkända

att hyra in den av andra personer för att klara

som leverantörer.

kraven. Väl igång fungerar omsorgsverksam-

Alla leverantörer som ansökt om att få vara

heten som en totalentreprenad.

med i ett valfrihetssystem, och som uppfyller de
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deltagare som

tidsmässig t
delar på ått a
heltidsplatse
r á 220
dagar per år,
vilket samman
slaget ger
1 760 ersätt
ningsdagar på
ett år (147
ersättningsda
gar per måna
d). Kommunen
ersätter varje
arbetsdag me
d 90 4 kronor
per person vil
ket i detta ex
empel ger för
etaget 132 88
8 kronor per
månad. Företagaren betal
ar lön för verks
amhetens
anställda samt
öv riga driftsko
stnader.
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Du och din gård
Ditt första steg på vägen mot att driva företag inom Gröna välfärdstjänster är att
göra en handlingsplan. Den ska bland annat innehålla en analys av förutsättningarna
i ditt företag, målet med verksamheten, målgrupper, tillstånd, säkerhet, kalkyler och
finansiering.

Börja här
Innan du börjar är det viktigt att fundera

med sig av gårdens möjligheter och sina egna

på hur ditt nya företagande påverkar annan

kunskaper är både glädjande och krävande.

verksamhet på gården, familjen, omgivningen,

En ny verksamhet kan också innebära kostnad-

ekonomiska förutsättningar med mera. Den

er för till exempel investeringar och en hel del

som vill driva Gröna välfärdstjänster har oftast

jobb. För att undersöka om det är något för

ett djupt engagemang för andra människor och

dig och din gård kan det vara bra att besöka

vill göra en skillnad i deras vardag. Att dela

liknande verksamheter som redan är igång.

Tillgänglighet och anpassningar
Om du ska ta emot omsorgstagare på gården
behövs ofta anpassningar göras i den fysiska

och vara vana vid höga ljud och hastiga rörelser.
Utan särskilda lokaler för omsorgsdelen är

miljön. Din kommun vet vilka regler som gäller

det svårt att bli godkänd som utförare. Tänk på

så kontakta dem gärna för rådgivning. Finns

trappor, ramper och ledstänger in till husen.

det fysiskt funktionsnedsatta bland deltagarna

Inomhus bör det finnas handikappanpassade

måste både ute- och innemiljön vara lättfram-

toaletter, omklädningsrum och dusch-

komlig för rullstolar och rollatorer. Vägar och

utrymmen. Hur inredningen ska se ut beror på

stigar måste ha en tillräcklig bredd med fast

målgruppen. Alla ska kunna trivas men för

underlag. Det ska vara lätt att komma in i stall

mycket saker framme kan till exempel distra-

och andra arbetsutrymmen. De djur som

hera personer med autism.

används i verksamheten måste vara lugna, säkra

Säkerhet och försäkringar
För att minimera olyckor och skador för både

planskiss och tydliga anvisningar på plats.

deltagare och personal, är det viktigt att du

Arbetsmiljöansvaret ligger alltid på dig som är

regelbundet kontrollerar din verksamhet för en

ansvarig för gården och dess aktiviteter. Finns

bra och säker miljö. Alla lantbruk och häst-

anställda är lagstiftningen mer omfattande och

anläggningar ska ha ett systematiskt brand-

innebär ett utökat ansvar. Då skall du följa upp

skyddsarbete (SBA). Enligt lagen om skydd mot

arbetsmiljön regelbundet genom det så kallade

olyckor (LSO SFS 2003:778, 2 § 2 kap) ska ägare

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

till och brukare av byggnader vidta de åtgärder

verksamheten. Det kan till exempel handla om

hindra eller begränsa skador till följd av brand.

småföretagarförsäkring, medhjälparförsäkring

Det innebär att du själv ska göra en doku-

och kundolycksfall. Kontakta ditt eget för-

mentation av ditt brandskydd. Varje byggnad

säkringsbolag innan du drar igång.

ska ha godkända utrymningsvägar med en

14
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Tänk på att lösa försäkringsfrågan för hela

som behövs för att förebygga brand och för att

TÄNK PÅ

• brandsläckare, brandfiltar
och brandvarnare
• första förbandslådor
• redskap på säker plats i ev
entuellt låsta utrymmen
• kemikalier på säker plats
• livboj vid vatten

Ledningssystem
Ett ledningssystem är ett stöd för att syste-

för ens verksamhet utifrån följande punkter:

matiskt utveckla, följa upp och säkra kvaliteten
i en verksamhet. Det gör det möjligt för dig och

• Kvalitet utifrån krav i lagar och föreskrifter

verksamhetsansvarig att styra verksamheten så

• Verksamhetens egna definierade kvalitetskrav

att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

• Kvalitet utifrån den enskilda individen

Systemet ska också hjälpa till att skapa ordning
och reda. Mycket enkelt uttryckt innebär arbetet

Den som ansvarar för verksamheten ska med

med ledningssystemet ett långsiktigt, mål-

stöd av ledningssystemet planera, leda,

medvetet och systematiskt arbetssätt med siktet

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra

inställt på ständiga förbättringar i det pågående

verksamheten.

arbetet. Vid totalentreprenad och företag inom

På Socialstyrelsens hemsida kan du ladda

valfrihetssystemet (LOV) är detta ett krav. När

hem SOSFS 2011:9. Ledningssystem för syste-

man planerar ett kvalitetsledningssystem utgår

matiskt kvalitetsarbete.

man från krav och egenskaper som är relevanta

Uppföljning (verksamhetsplaner,
handlingsplaner etc.)
Lednings beslut om förbättringar för
att säkra verksamhetens kvalitet
samt förbättringar av processer
och rutiner omsätts i handling.
Exempelvis via verksamhetsoch handlingsplaner

Återkoppling och
dialog

Definera versamhetens kvalitetskrav
och mål

Identifiera, beskriv och fastställ
processer och rutiner för att
säkra verksamhetens kvalitet

Förbättra

Planera

Utvärdera

Genomföra
Riskanalys
Egenkontroll
Analys av klagomål och
synpunkter.
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Övriga tillstånd
Vilka tillstånd du behöver hänger ihop med hur

för djurhållning, att upplåta hästar för ridning

du sätter ihop ditt koncept för verksamheten.

samt livsmedelstillstånd. När du vet vad du vill

Kanske tänker du använda dig av djur i ditt

göra tar du kontakt med berörda myndigheter

arbete, kanske ska ni laga mat tillsammans

för att veta vad som gäller. Kommunens av-

eller så planerar du någon form av boende.

delning för miljö och hälsa, Jordbruksverket

Alla delar kräver olika tillstånd, till exempel

och länsstyrelserna är en bra början.

Att skriva ett koncept
För att kunna beskriva vad du tänker erbjuda i

heten speciell och vilka djur som deltagarna

ditt företag måste du formulera alla delar så att

kan få tillgång till. Du kan utgå från följande

det blir tydligt för både kunden och den som

rubriker när du sätter ihop konceptet men det

ska komma som deltagare. De vill både få en

finns några viktiga punkter som bör styra ditt

uppfattning om personen bakom företaget och

upplägg

verksamhetens innehåll och mål. Det kan handla om bemötande, tillgänglighet, kommunika-

• Vad kan gården erbjuda köparen – vilka för-

tion, utbildning och vad som driver dig. I gårdens profil sammanfattas vad som gör platsen

delar finns med verksamheten
• Vad kan gården erbjuda deltagaren – vad

unik och vilka möjligheter och aktiviteter som

kommer verksamheten att tillföra i form av

finns tillgängliga. Förklara vilka byggnader som

livskvalitet, utveckling och möjligheter

finns och vad de kan användas till, berätta hur

• Vad erbjuds deltagarnas anhöriga – vilka

naturen och omgivande miljöer gör verksam-

mervärden kan familj och nätverk ta del av

Rubriker till ditt koncept
• Kompetensbeskrivning och personlig presentation
• Syfte och mål
• Förutsättningar på gården – positiva effekter på deltagarna
• Byggnader och lokaler – hur kan de användas
• Beskrivning av verksamheten
• Målgrupp – vilka kan komma till gården
• Tidsomfattning – hur många dagar i veckan och antal timmar
• Aktiviteter – odlingar, djur, matlagning, skog m.m.
• Djur att tillgå – vilka djurslag kan komma ingå
• Mervärden på och runt gården – bad, grillplats, växthus m.m.
• Måltider – lagas på plats, köps in eller tas med av deltagaren
• Möjliga verksamhetsformer – arvoderad eller totalentreprenad, LOV
• Personal – vem arbetar i verksamheten
• Transporter – hur kan deltagarna ta sig till gården
• Tillstånd – specificera vilka som behövs
• Utvecklingsmöjligheter – vad händer i framtiden
• Nätverk – anhöriga, annan personal, ytterligare företag, intresseorganisationer

16
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Ekonomi och kalkyler
Dags att räkna på intäkter och kostnader för ditt företag. Identifiera alla kostnader
som en uppstart och drift av verksamheten kommer att föra med sig. Undersök om
du får ersättning för exempelvis installation av larm, inköp av dokumentskåp eller
annan typ av utrustning som kanske krävs för uppdraget. Ta reda på vad som gäller
om uppdraget avslutas och fundera på hur du ska hantera att stå med eventuell
övertalig personal.

När du har kommit så här långt i processen har du antingen ett anbuds- eller förfrågningsunderlag att utgå ifrån. Om inte så kan du använda de exempel vi ställt upp här och räkna utifrån
dina förutsättningar. Fundera kring följande frågor;
• Vilka krav ställs på dig och ditt företag? Är kraven möjliga att uppfylla?
• Vilka krav ställs på utförandet av tjänsten? Är kraven möjliga att uppfylla?
• Har du kapacitet att bli godkänd?
• Är det geografiska läget passande?
• Är volymen intressant?
• Är uppdraget uppdelat eller indelat så att det passar dig?
• Hur ser ersättningen och prisjusteringen ut?
• Vilka dokument och bevis behöver du lämna in?
Du kan läsa mer om offentlig upphandling i nästa kapitel.

Räkna, räkna, räkna
Här ser du två exempel på intäkter och kost-

fullmäktige beslutar hur skattepengarna och

nader för dels en arvoderad entreprenad, dels

andra intäkter ska användas. Därför varierar

för en totalentreprenad. Båda drivs som enskild

också ersättningarna och kravspecifikationer

firma. Kom ihåg att vi i Sverige har vad som

från kommun till kommun.

kallas kommunalt självstyre. Det innebär att

18
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Exempel 1
ARVODERAD ENTREPRENAD - INTÄKTER

• 12 brukare, fem dagar i veckan på hel- och deltid (250 ersättningsdagar/mån)
• Kommunen betalar 109 500 kr/mån för deltagarna

ARVODERAD ENTREPRENAD - DRIFTSKOSTNAD
• Hyra hus: 6 500 kr/mån
• Stall, sadelkammare, skog till
förfogande: 1000 kr/mån
• Arbetsmaterial: 5 000 kr/mån
• Djur, foder, hovslagare, veterinär-

kostnader: 2 500 kr/mån
• Arbetsredskap: 2 000 kr/mån
• Arbetskläder: 1 500 kr/mån
• Förbrukningsmaterial: 3 000 kr/mån

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drivmedel: 375 kr/månad
F ika/mat: 3 000 kr/månad
Försäkring: 400 kr/månad
Brandskydd: 150 kr/månad
Städning: 900 kr/månad
Tillstånd: 100 kr/månad
Telefon/internet: 250 kr/månad
Slitage/reparation: 1 000 kr/månad
Renovering/nybyggnad: 5 000 kr/månad

Driftskostnad per månad = 32 675 kr

ARVODERAD ENTREPRENAD - Vad blir kvar?
Du jobbar som verksamhetsledare 60 tim/mån och vill ha 325 kr/tim
= 19 500 kr/mån
• Intäkter 109 500 kr per/mån

• Driftskostnad 32 675 kr/mån

• Överskott 76 825 kr/mån före skatt
och avgifter

109 500 intäkter
- 32 675 driftskostnad
- 38 412 skatt och avgifter
- 19 500 eget uttag

18 913

TIPS

• Ring kommunekonomen och
be att få siffrorna för din
kommuns egen kostnad per
deltagare och timme för t.ex.
daglig verksamhet. Sammanställningen ska vara detaljerad
och det ska framgå hur stor
kostnad som är satt för
lokaler. Utgå från detta när
du räknar.

Exempel 2

TOTALENTREPRENAD - INTÄKTER

• 6 brukare, med olika nivåindelningar på heltid
• Kommunen betalar 127 410 kr/mån för deltagarna + 3 000 kr i hyra/mån =
130 410 kr/mån

TOTALENTREPRENAD - DRIFTSKOSTNAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El och vatten: 1 000 kr/mån
Ved: 100 kr/mån
Toahämtning: 150 kr/mån
Drivmedel: 375 kr/mån
Vägunderhåll: 30 kr/mån
F ika/mat 3 000 kr/mån
Försäkring: 400 kr/mån
Brandskydd: 150 kr/mån
Städning: 1 600 kr/mån
Tillstånd/tillsyn: 100 kr/mån
Telefon/internet: 250 kr/mån
Marknadsföring/hemsida: 500 kr/mån
Virke/frö/plankor mm arbetsmaterial:
3 000 kr/mån

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skyddskläder: 1 000 kr/mån
Renovering/nybyggnad: 5 000 kr/mån
Redskap: 2 500 kr/mån
Inköp djur: 1 000 kr/mån
Foder: 650 kr/mån
Strö: 200 kr/mån
Hovslagare: 500 kr/mån
Veterinär: 200 kr/mån
Utbildning: 700 kr/mån
Habiliteringsersättning deltagarna:
4 920kr/mån
• Fordonskostnader: 4 000 kr/mån
• Slitage/reparationer: 1 000 kr/månad
• Förbrukningsmaterial: 500 kr/mån

Driftskostnad per månad = 32 825 kr

TOTALENTREPRENAD - Vad blir kvar?
Du jobbar själv heltid i verksamheten
och har en *heltidsanställd
Intäkter 130 410 kr/mån
Driftskostnad 32 825 kr/mån
*Lönekostnad 26 871 kr/mån
Överskott 70 714 kr/mån före skatt
och avgifter

TIPS

•
•
•
•

• Kom ihåg att alla kommunernas avtal
räknas som offentlig handling. Det innebär att du kan begära ut dessa för att
se hur andra har g jort.

130 410 intäkter
- 32 825 driftskostnad
- 26 871 lönekostnad
- 35 357 skatt och avgifter
- 18 100 eget uttag
16 640
• Vissa kommuner har en generell ersättning för
alla brukare medan andra använder så kallad nivåindelning utifrån funktionsnedsättning. Ta reda på
hur det ser ut där du tänker driva ditt företag.

Införsäljning och beslutsprocesser
Det handlar ofta om långa processer innan du kan komma igång med din nya
verksamhet. I vissa fall är det du som företagare som tagit första steget genom att
skapa och presentera ett koncept, som sedan legat till grund för köparens beslut.
Ibland är det uppdragsgivaren som via annonser söker nya utförare som kan erbjuda
olika former av tjänster. Kom ihåg att vara väl förberedd, påläst och professionell
när du närmar dig dina blivande kunder.

Vem bestämmer och var ska man börja
När det kommer till Gröna välfärdstjänster är

Om det är du som vill väcka idén kring till

det i de flesta fallen kommunen som

exempel en omsorgsverksamhet, är det klokt

kommer att bli din kund. Kommunfullmäktige

att kontakta både politiker och tjänstemän.

tar budgetbeslut varje år och fördelar då kom-

Det kan handla om beslutsprocesser på både

munens resurser. De bestämmer också vilken

politiker- och tjänstemannanivå innan du nått

eller vilka politiska nämnder som ska ha ansvar

ända fram. Idag är det vanligt att en politiker

för exempelvis skolans och socialtjänstens verk-

skriver en motion till fullmäktige och yrkar på

samheter. I det sistnämnda fallet kan det vara

att kommunen ska upphandla verksamheter

en socialnämnd, en vård- och omsorgsnämnd

som exempelvis Grön omsorg. Fundera på om

eller en stadsdelsnämnd. Ta reda på vad som

det finns ett parti i din kommun som kanske

gäller i ditt område.

skulle vilja driva frågan.

I glesbefolkade områden, samt i mindre

Skolnämnden ansvarar för förskoleverk-

kommuner, kan det vara en lösning att flera

samheten, pedagogisk omsorg, grundskolan,

kommuner går ihop för att upphandla platser.

särskolan och gymnasiet. Skulle du vilja arbeta

Detta fungerar ofta bra om gården ligger rätt

med gården som pedagogisk resurs är det dit

geografiskt för att deltagarna ska kunna ta sig

du bör vända dig först. I nästa steg kan du ta

dit. Ta då kontakt med dina närliggande

kontakt direkt med rektor eller speciallärare för

kommuner för vidare diskussioner.

att se vad de har för behov.

Gröna välfärdstjänster
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Övriga myndigheter som kan komma i fråga,

diskutera gärna med organisationer och an-

lägger ut information om sina upphandlingar

höriga som företräder deltagarnas intressen.

på respektive hemsidor, så som arbetsförmed-

Att bjuda in alla berörda till en öppet hus-dag

lingarna och Försäkringskassan. Kontakt med

på gården för att presentera sitt koncept, kan

deras handläggare är ett bra sätt att få veta mer.

vara ett bra första steg för att ge en bild av

Se till att väcka intresse kring din idé och

miljöer och möjligheter.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lagen reglerar köp som görs av myndigheter

ska få en möjlighet att lämna anbud. Annons-

såsom kommuner, landsting, statliga mynd-

erna ska finnas tillgängliga via hemsidor och i

igheter, offentligt ägda bolag och vissa organisa-

tidningar.

tioner som är finansierade med allmäna medel.

Till grund ligger ett förfrågningsunderlag

Lagen reglerar också i detalj hur myndigheter

som varje företag fyller i och skickar in. Alla

får upphandla varor, tjänster och entreprenad-

anbud ska utvärderas på sakliga grunder så som

er. Det innebär att om en kommun eller annan

de beskrivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet

statlig myndighet ska köpa någon av de Gröna

av utvärderingen avgör vem som vinner kon-

välfärdstjänster vi beskrivit, styrs inköpet av

traktet. Vilket företag det blir tillkännages i ett

LOU. Först måste alla inköp som kommer att

så kallat tilldelningsbeslut. Först därefter kan

göras, annonseras för att intresserade företag

avtal skrivas.

TIPS VID UPPHANDLING
•
•
•
•
•
•
•
•

Läs, läs och läs en gång till
Gör en bedömning av om du motsvarar kraven
Bedöm lönsamheten
Besvara noggrant
Var personlig där du kan
Börja i god tid innan inlämningsdatum
Ställ frågor om du inte förstår
Besvara alla skall-krav, missar du något riskerar du
att åka ut
• Bifoga alla handlingar som efterfrågas, men överarbeta inte de delar som inte ger poäng
• För hjälp, besök www.upphandlingsstod.se
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Vissa landsting och kommuner samlar ihop de vanligaste frågorna kring upphandlingar och publicerar
svaren på sina hemsidor. Ibland kan det vara bra att
läsa in sig på landstingets eller kommunens styrdokument för det aktuella verksamhetsområdet.
Tänk på att landstingens och kommunernas budget,
verksamhetsplaner med mera är allmänna handlingar som kan begäras ut om du inte hittar dem på
hemsidan.

Steg för steg - LOV
Steg 1 - grunderna
• Registreringsbevis och F-skattsedel
• Verksamhetsidé i form av ett färdigt
koncept och affärsplan
• Marknadsanalys av kundunderlaget och
konkurrerande företag

Steg 2 – Tillstånd för verksamhet

Steg 5 – Kommunen annonserar i en nationell
annonsdatabas - Valfrihetswebben

• Beställ ansökan om tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

• På Valfrihetswebben finns ansökningsformulär, förfrågningsunderlag och ev. bilagor för nedladdning kring aktuella tjänster

EG

1

ST

Steg 6 – Ansökan prövas och
godkänns av kommunen

Steg 4 – Ansökan
godkänns av IVO
EG

2

ST

ST

EG

• Ansökan om tillstånd för
verksamhet skickas in till IVO
och godkänns

EG

EG

5

ST

4

EG

ST

3

• Ansökan om att bli godkänd som
leverantör av tjänsten skickas in
och godkänns av kommunen

6

ST

Steg 3 – Inför ansökan till IVO
• Försäkringshandlingar
• Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
• Ev. bygglov för ändring av verksamhet
på gården
• Godkända lokaler från kommunens
Miljö och hälsa
• Godkänt brandskydd
• Marknadsföringsmaterial anpassat
(lättläst) och riktat till intresserade
deltagare

Steg 7 – Avtal skrivs
• När kommunen godkänt
ditt företag ska ni så snart
som möjligt teckna ett avtal.
Innan du signerar avtalet
kontrollerar du att det
överensstämmer med
förfrågningsunderlaget
och din ansökan.

Steg 8 – Förbered verksamheten
• Gör en beräkning så att du hinner få
din verksamhet och personal driftklar
i tid för start

G

E
ST

ST

EG

8

7

G
TE

10

Steg 10 – Väl igång
S

EG

9

ST

Steg 9 – Så här kommer deltagarna
till dig enligt LOV
• Efter utredning och beslut om insats för
deltagaren skickar biståndshandläggaren beställning till lotsfunktionen
för verkställande av beslut
• Lotsfunktionen kontaktar i sin tur deltagaren och lämnar information om dig
och andra utförare. Deltagaren väljer den
utförare denne anser passar bäst.
• Lotsfunktionen kontaktar den utförare
som brukaren har valt och gör en
beställning av insatsen

• Ett möte med dig som
utförare bokas med
kommunen, där en nivåbedömning utifrån deltagarens förmågor och
behov görs
• När insatsen kommer
igång meddelar du som
utförare detta till lotsfunktionen, som i sin tur
informerar biståndshandläggaren att insatsen
verkställts
• Du som utförare ska upprätta och följa den genomförandeplan som gäller för
dina deltagare

Steg för steg –
arvoderad entreprenad
Steg 1 - grunderna

Steg 2 – Tillstånd och handlingar
inför start av verksamhet

• Registreringsbevis och F-skattsedel
• Verksamhetsidé i form av ett färdigt
koncept och affärsplan

•
•
•
•

Tillstånd för djurhållning
Serveringstillstånd
Försäkringshandlingar
Ev. bygglov för ändring av verksamhet
på gården
• Godkända lokaler från kommunens
Miljö och hälsa
• Godkänt brandskydd
• Arbetsmiljöansvar

Steg 5 – Företag ges möjlighet att svara på
upphandlingen
EG

• Företagaren fyller i underlaget och skickar in som ett anbud

1

ST

Steg 4 – Upphandlingen
offentliggörs

EG

2

Steg 6 – Anbudet utvärderas och
godkännsav kommunen

• Upphandlingen utannonseras
på hemsidor och i tidningar

EG

ST

ST

ST

EG

EG

• Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag kring den tjänst som ska
läggas ut på entreprenad

• En utförare vinner anbudet och tilldelningsbeslut tillkännages. Övriga företag ges
möjlighet att överklaga beslutet.

4

EG

ST

3

Steg 3 – Kommunfullmäktige
fattar beslut om upphandling
av tjänst

5

6

ST

Steg 7 – Avtal skrivs
• Avtal tecknas mellan
kommunen och utföraren
grundat på förfrågningsunderlaget och det anbud
som företagaren skickat in

Steg 8 – Förbered verksamheten
• Gör en beräkning så att du hinner få din verksamhet
och personal driftklar i tid för start

G

E
ST

7

G
TE

10

S

Steg 10 – Väl igång
• Du som utförare ska
upprätta och följa den
genomförandeplan som
gäller för dina deltagare

ST

EG

8

EG

9

ST

Steg 9 – Så här kommer
deltagarnatill dig efter en
upphandling
• I avtalet uppges hur många
platser alternativt ersättningsdagar som upphandlats av
utföraren och kommunens
handläggare tillsätter platserna
i samråd med deltagarna

Aktiviteter

Att komma i kontakt med naturen

Djur – beröring ger effekt

Naturens påverkan på människan är välkänd

När vi klappar djur blir både vi människor och

genom en mängd forskningsresultat och den

djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin

snabbaste kända vägen att minska stress.

som frigörs vid behaglig beröring. Att få vara

Använd möjligheten att plocka bär och svamp

till exempel kanin- eller hönschef utvecklar

som kan användas i matlagningen samtidigt

förmågan att ta ansvar och fullfölja uppgifter.

som det ger sköna promenader. Att gå tips-

Sysslor med djuren ger ofta arbetsuppgifter för

rundor, snitslade hundpromenader och att

en hel dag.

grilla uppskattas alltid, liksom bad och fiske.
En mängd naturmaterial kan plockas med hem
för att användas till pyssel och hantverk.

• Mata, vattna och mocka
• Gå ut med hunden
• Pälsvård
• Bygga smådjurshagar och hopphinder
• Plocka ägg, baka och laga mat av dem
• Träna lydnad
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Odlingar – känslan av sammanhang

Hantverk – att skapa och se resultat

En viktig del av människors utveckling är att få

Många tycker om att arbeta med händerna och

en känsla av sammanhang. Genom att odla och

att få se resultat av det man gjort. Det ger fokus

bruka marken blir det lätt att följa årstidernas

och är bra sysselsättning regniga och kalla

växlingar och förstå hur saker hänger ihop.

dagar.

Man rensar, planterar, vattnar och skördar
innan allt börjar om på nytt.

• Snickra kaninburar, pallar, krubbor och
utemöbler

• Markbereda genom att rensa, räfsa och gräva

• Måla, dekorera stenar och väva

• Så och skörda grönsaker, frukt och bär

• Gjuta fågelbad

• Använda det som skördats i matlagning och

• Laga staket och bygga hinderbanor

att sälja i gårdsbutik eller på marknad

• Tova ull och torka blommor

• Pröva olika redskap
• Få förståelse för hur livsmedel produceras

Sysslor på gården – stimulans till en rörlig
vardag

Lekar och spel – ibland vill man bara ha roligt

Många sysslor på gården ingår som en naturlig

och ha roligt ibland. På många gårdar nyttjar

del i arbetet varje dag. Det är saker som måste

man årets högtider för att äta gott och bjuda

göras för att till exempel djuren ska få mat, men

in till fest. Det kan vara allt från luciatåg till

det ger också bra konditionsträning, bygger

midsommardans.

Naturligtvis är det viktigt att bara slappna av

muskler och gör människor naturligt trötta. Det
är viktigt för deltagarna att det arbete de utför

• Teatergrupper

är på riktigt.

• Utespel som boccia, badminton, krocket och
pilkastning

• Hugga och stapla ved

• Orientering och tipspromenad

• Åka och köra traktor

• Grillkvällar och picknick

• Källsortera

• Hoppa säck, stafett och hinderbanor

• Hämta hö och köra gödsel
• Jobba i skogen
• Måla om och reparera

Gröna välfärdstjänster
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Hur har andra gjort

ELISABETHS GODA RÅD

•
•
•
•

Bygg upp verksamheten så att den blir långsiktig.
Arbeta för att få goda kontakter med kommunen.
Du behöver ett stort hjärta och ett enormt tålamod.
Dagarna är till för eleverna så räkna med att det tar all din tid.
Planera övrig verksamhet utefter detta.
• Ta inte på dig för mycket i början. Känn dig för innan du utökar
uppdragen.

Hägra gård
Till Hägra gård kommer elever från grundskolan som av olika anledningar har svårt
att följa med i det traditionella skolarbetet. Genom att använda gården och dess
djur som en pedagogisk resurs kan inlärningen ske på nya och lättillgängliga sätt.

Bakgrund – hur kom du igång?
- Jag visste att jag ville göra något för andra och

det samarbete som hon har med elevhälsa-

hade redan sedan tidigare tagit emot praktik-

teamet (EHT) i kommunen. Inledningsvis är

anter och elever, säger Elisabeth Grenholm

det en lärare eller en speciallärare som lyfter

som äger Hägra gård. Genom mitt arbete som

frågan kring en elevs behov. Skolans rektor

djurskötare på friluftsmuseet Jamtli i Östersund

skriver därefter en förfrågan till elevhälsan.

kunde jag se hur mycket kontakten med djur

Där fattar sedan elevhälsochefen beslut om ett

betydde för besökarna, och jag ville skapa en

upplägg som kan genomföras på en annan plats

kombination som kunde göra skillnad för dem

än i skolan, i det här fallet på Hägra gård.

som behöver en mer anpassad skolgång.

Eleverna kommer med skolskjuts eller buss och

2009 kom Elisabeth i kontakt med Elev-

följer samma tider som en vanlig skoldag.

hälsan i Krokums kommun vilket ledde fram till

Vilka verksamheter har du på gården idag?
Utöver sin halvtidsanställning på Jamtli arbetar

plan som följer skolans läroplan men det ska

Elisabeth mellan 20 - 40 procent med de elever

inte kännas som en skola. Eleverna får lära sig

som kommer till gården. Hon är då anställd

olika saker på ett annorlunda och lustfyllt sätt.

av kommunen som också betalar en hyra för

Bäst blir det när de gör arbetet som leder till

de anläggningar som används i verksamheten.

inlärning utan att de själva vet om det.

Kommunen står för elevernas försäkringar

Lammuppfödning är basverksamheten på

och de tillstånd som behövs, medan Elisabeths

Hägra gård. Här erbjuds också sommarbete

företag har tillståndet för djurverksamhet samt

för ridskolehästar, stallplatser året om och man

ansvars- och medhjälparförsäkring. Hon har ett

producerar och säljer hösilage och vallfoder.

nära samarbete med elevhälsans team men står
själv för dagarnas planering och genomförande.
- Jag arbetar med en elev åt gången för att

- Det krävs att man organiserar sin tid för att
få ihop det, fortsätter Elisabeth, men alla delar
i gårdens verksamheter är viktiga för att det

kunna anpassa aktiviteterna efter deras behov.

ska gå runt. Det blir mycket jobb men man får

Det bör finnas en röd tråd i gårdens aktivitets-

också mycket tillbaka.

Hur kommer deltagarna till er?
- Eleverna kommer till oss via elevhälsan. På

i Jämtland är vi nu två gårdar som kan erbjuda

grund av växlande behov och stora avstånd här

våra tjänster till elevhälsan när det behövs.

Gröna välfärdstjänster
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ELNAS GODA RÅD

• Kunskap är en säkerhet. Det är viktigt att veta hur man gör och vad
som krävs. Läs på ordentligt och var väl förberedd.
• Var positiv men realistisk. Ta hjälp av proffs för pappersexercisen.
• Ge inte upp eller bli arg och irriterad i din kontakt med myndigheter,
även om du måste kämpa mot krångel och byråkrati.
• Lär dig kommunicera föräldrar, deltagare, myndigheter och personal.

Friggatofta gård
På Friggatofta gård erbjuds barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar
boende och sysselsättning i nära kontakt med djur och natur. Verksamheten ger
ungdomarna ett efterlängtat miljöombyte och deras föräldrar en välbehövlig
avlastning i vardagen.

Bakgrund – hur kom du igång?
- Inledningsvis jobbade jag på en särskola och

erbjuda stimulerande aktiviteter och fungera

som stödfamilj åt barn med olika funktions-

som ett bra extrahem för ungdomarna.

nedsättningar, berättar Elna Soeson som driver

Det tog fem år från de första kontakterna

Friggatofta Gård. Eleverna från särskolan kom

med beslutande myndighet, innan verksam-

till gården en dag i veckan och det var en av

heten fick tillstånd och godkändes. Det fanns

elevernas mamma som föreslog att jag skulle

en ovana hos myndigheterna att köpa tjänsten

starta korttidsboende.

av ett enskilt företag. Då stod en kollega för

- Jag såg många trötta föräldrar som behövde
avlastning samtidigt som jag visste att vi kunde

tillståndet men idag är Elna utbildad socionom
och är därmed själv verksamhetsansvarig.

Vilka verksamheter har du på gården idag?
Idag har Elna Soeson tre olika tillstånd inom

- Tre dagar i veckan tar vi emot elever från ett

LSS för personlig assistans, kortidsvistelse utan-

särgymnasie och en träningsskola som har sin

för det egna hemmet och bostad med särskild

skoldag förlagd här. Vi har avtal med respektive

service för barn och ungdomar. Korttids-

skola som betalar för lokaler och aktiviteter.

hemmet utgör den största delen av verksam-

Utöver det har vi en ridskola med kapacitet för

heten på Friggatofta Gård. Mellan 15 och 30

handikappridning för 25 elever. Det gäller att

barn och ungdomar kan dela på fem platser.

ha många ben att stå på om man vill få bärighet

Det finns också en plats för så kallat ungdoms-

i en verksamhet som vår.

boende för en person som på grund av om-

- Vi har i nuläget 13 heltidstjänster fördelade

fattande omvårdnadsbehov inte kan bo hemma

på sexton anställda för att driva hela verksam-

längre. Assistansen utgör en mindre del och i

heten. Ekonomiskt fungerar det bra men jag

nuläget finns här en deltagare i eget boende

har fått vara envis och kreativ för att nå ända

med assistans.

fram, säger Elna.

Hur kommer deltagarna till er?
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- Då jag jobbat både på särskolan och som stöd-

med sig idén tillbaka till särgymnasiet och nu

familj hade jag många kontakter från början.

har jag ett nätverk som sträcker sig till barn-

Föräldrarna ville att jag skulle komma igång, så

rehabiliteringen, vuxenpsykiatrin, andra

de blev mina ambassadörer. Eleverna tog också

boenden och flera sjukgymnaster till exempel.

MARIANNES GODA RÅD

• Prata med andra som driver liknande verksamheter och åk på studiebesök innan du drar igång.
• Planera allt väl och ta reda på hur din kund tänker och vad de vill ha.
• Skaffa en duktig revisor med kunskap om de gröna näringarna.
• Lita på din egen intuition och förankra allt i dig själv.
• Räkna noga på dina kostnader, stå på dig och gå med i ett nätverk där
du kan få stöd.

Per-Larsgården
Per-Larsgården fungerar som daglig verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessutom erbjuds handikappridning för vuxna med autism som
anpassats specifikt för deltagarnas behov. I ett unikt samarbete med
Skogsstyrelsen har en röjsågskurs för sär-lärlingar bedrivits under våren.

Bakgrund – hur kom du igång?
- Redan för tio års sedan visste jag att ville ar-

en grön verksamhet, fortsätter Marianne som

beta på det här sättet på vår jordbruksfastighet,

tidigare arbetade som Biomedicinsk analytiker.

säger Marianne Eriksson som äger Per-Lars-

Tillsammans med folk från kommunen gjorde

gården. Rådgivare tyckte då att befolknings-

vi ett studiebesök på en Grön omsorgs-gård och

underlaget var för litet då vi bor i en glesbygd.

när kommunalråden sagt ja blev det en öppen

Men en dag för fyra år sedan körde Marianne förbi en av kommunens egna dagliga
verksamheter med sin minishetlandsponny,

upphandling. Sen gick det så snabbt att vi
knappt hann bli klara i tid för start.
I juni 2012 drogs verksamheten igång.

träffade dess personal som såg möjligheter till

Hudiksvalls kommun har alla tillstånd och

Grön Omsorg i kommunen.

köper platser för människor som omfattas av

- De mer eller mindre ropade att de ville ha

Socialtjänstlagen.

Vilka verksamheter har du på gården idag?
På gården finns idag åtta heltidsplatser i den

sju personer nu går olika kurser. Utbildning-

dagliga verksamheten, vilka för tillfället delas av

arna ger deltagarna papper på den yrkskunskap

elva deltagare. Kommunen har två handledare

de tillgodogjort sig på gården. Dessutom pågår

anställda på 75 % var, medan Marianne arbetar

en röjsågskurs för fem deltagare i samarbete

full tid som verksamhetsledare. En dag i veckan

med Skogsstyrelsen.

kommer också en grupp autistiska vuxna för
handikappridning.
- Det är en fantastisk stund där man ser hur

- Skogsstyrelsen har aldrig haft kurser för
personer med utvecklingsstörning tidigare,
men det går att genomföra, vilket är otroligt

umgänget med djur kan göra skillnad för en

spännande och glädjande. Ersättningarna för

människa som inte har så lätt att uttrycka sig

kurserna ger oss ytterligare ett ben att stå på

med ord.

rent ekonomiskt vilket gör att vi kan utvecklas

Här bedrivs även sär-lärlingsutbildning där

vidare.

Hur kommer deltagarna till er?
- Alla deltagare kommer till oss via kommunens

studiebesök vilket är roligt då fler får upp

handläggare och behovet av platser är stort.

ögonen för hur bra den här sortens verksam-

Vi blir mer och mer kända och tar emot många

heter fungerar.
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Vad säger forskningen
Forskning visar att nära naturområden och till

effekter och djur har därför börjat användas

och med enstaka träd som syns genom ett

inom vård, social omsorg och rehabilitering.

fönster har en läkande förmåga. Tillgång till

Djur anses kunna bidra till människors

grön växtlighet är en grundförutsättning för

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

att vi människor ska fungera väl. Landsbygdens

Det unika och speciella med Gröna välfärds-

miljö rymmer mycket som får de flesta av oss

tjänster är att de kombinerar fysisk aktivitet,

att må bra – närheten till djur, natur och en

kognitiva utmaningar, social interaktion,

stor variation vad gäller aktiviteter. Grönska

känslan av sammanhang samt möjlighet till

och natur i sig har betydelse för stressnivåer,

umgänge med djur och vistelse i natur.

koncentrationsstyrka och återhämtning efter

Hormonet oxytocin kallas också “lugn och ro

belastning.

hormonet” och försätter kroppen i ett tillstånd

Aktiviteter utomhus tränar bland annat

av vila och återhämtning. Oxytocin utlöses till

balans, muskler samt ökar kondition, koordina-

exempel vid lätt beröring, vid vistelse i lugna

tion och smidighet. Fysisk aktivitet är en viktig

naturmiljöer och i rofylld kontakt med andra.

friskfaktor. Att umgås med och ha kontakt med

Det kan vara en medmänniska eller ett djur.

djur förmodas tillfredsställa ett grundläggande

Natur och djur ställer inga krav vilket kan vara

mänskligt behov. Forskning har visat att um-

mycket viktigt för personer som har nedsatt

gänget med djur kan ha hälsofrämjande

psykisk ork.
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Marknads- och omvärldsanalys
Nya möjligheter till fler avtal med växande kundgrupper, gör att ett större antal
företag ser Gröna välfärdstjänster som en möjlig utveckling på gården. Detta trots
att det ofta handlar om komplexa och utdragna beslutsprocesser.
Vård, omsorg, rehabilitering och pedagogisk

psykiskt välmående, vilket forskning inom

sysselsättning är växande branscher inom vilka

miljöpsykologi från till exempel Sveriges Lant-

fler och fler landsbygdsföretag startar verksam-

bruksuniversitet i Alnarp visar. Flera länder

heter. Gårdarna, och dess omgivningar,

i Europa bedriver framgångsrikt vård och

erbjuder möjligheter som oftast inte kan skapas

omsorg på gårdar i lantlig miljö under sam-

i de traditionella vård- och omsorgsgivarnas

lingsnamnet Green Care, där Sverige idag är en

eget utförande. Djur, natur och stora ytor

förebild som lockar många studiebesök.

skapar miljöer som stimulerar fysiskt och

Svenska kommuners behov och attityder
I en nationell marknadsundersökning, som

utför generellt sett mer av omsorgen i kommu-

genomfördes på uppdrag av LRF med 104

nal regi, jämfört med större kommuner. De

slumpmässigt utvalda kommuner, svarade

visar också mindre intresse än större komm-

52 % att det vore intressant att anlita privata

uner för att anlita entreprenörer inom Gröna

entreprenörer inom så kallad Grön omsorg för

välfärdstjänster även om de har ett ökande

gruppen funktionshindrade. För målgrupper

behov av omsorg för målgrupperna under

inom barn och ungdomar samt kriminalitet

kommande år. Norrlandskommuner uppvisar

och missbruk låg siffran på liknande nivåer, 46

delvis samma mönster som mindre kommuner

respektive 47 procent. Undersökningen visar

jämfört med övriga regioner.

att det finns en god potential i att utveckla

Skattesänkningar innebär åtstramningar i

omsorgsverksamhet inom koncepten för Gröna

offentliga sektorn vilket i sin tur kan påverka

välfärdstjänster. Kommunerna har ett ökat

möjligheterna för privata entreprenörer inom

behov av omsorg för samtliga målgrupper som

vård- och omsorg. Å andra sidan är till exempel

undersöktes och i många kommuner utförs

personer med funktionsnedsättningar en grupp

redan idag delar av verksamheten av andra

med ökande behov, där kommunerna också

huvudmän än kommunen.

strävar efter att erbjuda omsorgsverksamhet

Kommuner med färre än 20 000 invånare

som uppnår mångfald vad gäller aktiviteter.
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Om du vill läsa mer
Kom ihåg att webben är din bästa vän i sökandet efter information. Använd dig av
nyckelord när du söker och ta dig tid att titta på flera olika sidor.

Lagstiftning

Upphandling

Alla lagar som gäller vård och omsorg hittar du via
Socialdepartementet, www.riksdagen.se

•
•
•
•
•
•
•
•

För att söka tillstånd från Inspektionen för vård
och omsorg
• www.ivo.se

Ledningssystem
• www.skl.se , Vägledning Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

Kalkyler Grön omsorg
• LRFs kalkyler för Grön omsorg, www.lrf.se

Forskning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sveriges Lantbruksuniversitet, www.ltj.slu.se
Statens Folkhälsoinstitut, www.fhi.se
Bygdeforskning i Norge, www.bygdeforskning.no
Naturvårdsverkets skrift ”Naturen som kraftkälla”,
www.naturvardsverket.se
”Djurens betydelse för människors hälsa”,
www.djurivarden.slu.se
Grön omsorg forskning, www.lrf.se
Hälsans natur, www.halsansnatur.se
Farming for health, www.farmingforhealth.org
Inn paa tunet i Norge, www.innpaatunet.no
Landbouwzorg Holland, www.landbouwzorg.nl

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
• Om ensamkommande barn och ungdomar,
www.migrationsverket.se

Begrepp inom vård och omsorg
• www.socialstyrelsen.se/termbank

34

| Gröna välfärdstjänster

www.upphandlingsstöd.se
www.offentligupphandling.se
www.valfrihetswebben.se
www.allego.se
www.tendsign.se
www.e-avrop.se
www.konsult.lrf.se
www.skl.se

Säkerhet, arbetsmiljö och brandskydd
• Mer om arbetsmiljön i LRF:s ”Miljöhusesyn”, ”Säkert
bondförnuft” och ”Barn på gården” genom att beställa
dem på www.lrf.se
• Om brandskydd på Svenska Brandskyddsföreningen,
www.svbf.se
• Information kring arbetsmiljö, www.av.se
• Checklistor för säkerhet, www.prevent.se

Lagen om valfrihet
• Lagen om valfrihet (LOV) – vägledning för utförare,
www.kammarkollegiet.se

Kooperativ och ekonomiska föreningar
• Coompanion, www.coompanion.se
• Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se

Företagande
Om företagande: Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket driver tillsammans www.verksamhet.se
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