
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Naturunderstödd individutveckling, 

rehabilitering och gröna jobb 

 

Konferens  

23 nov 2016, kl. 8.30-16 

Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23 

 

 

 

Målgrupp:  
Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän inom offentlig förvaltning i 

Dalarna. Arbetar du med folkhälsa, arbetsmarknadsfrågor och/eller rehabilitering då är 

konferensen något för dig. 

Bakgrund till konferensen:  
Under hösten 2016 pågår förstudien Naturunderstödd Individutveckling i Borlänge (NIB) på 
uppdrag av Borlänge kommun och Borlänge Samordningsförbund. Med förstudien vill 
man undersöka möjligheterna till att implementera naturunderstödd social rehabilitering i 
Borlänge kommun som en permanent verksamhet framförallt inom kommunens 
arbetsmarknadsinsatser. Inom ramen för förstudien ingår konferensen som en 
kompetensutvecklingsdel riktat till beslutsfattare och tjänstemän i offentlig förvaltning i 
Dalarna, men framförallt i Borlänge. Skogsstyrelsen är utförare av förstudien. 

Anmälan: 
Anmälan är bindande och görs på e-post senast 19 okt till administratör 

ingegerd.heed@skogsstyrelsen.se. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Ange vid 

anmälan; namn, titel, organisation och om du är i behov av specialkost. Konferensen är 

kostnadsfri, men anmälan är bindande. Uteblir du från konferensen tar vi ut en avgift om 

500 kr + moms. 

 

 

 

 

Målsättningen är att 

du får kunskap om: 

 Förstudien NIB – 

Naturunderstödd 

Individutveckling i Borlänge 
 

 Naturunderstödd verksamhet 

i Dalarna och gröna jobb 
 

 För vem passar natur-

understödd rehabilitering 
 

 Naturen, skogen och 

naturljudens hälsoeffekter 
 

 Effekter av naturunderstödd 

rehabilitering 
 

 Regeringsuppdraget: Främja 

anställningar för nyanlända 

inom gröna näringar 

 

 

 

Program och info 

www.skogsstyrelsen.se/NIB 

Kontakt: 
Susanne Jonsson, hälsopedagog/projektledare 

Tfn. 0250-59 51 09 

susanne.jonsson@skogsstyrelsen.se 

 

mailto:ingegerd.heed@skogsstyrelsen.se
http://www.finsamdalarna.se/norradalarna


 

 
 

PROGRAM, 23 nov 2016 
 

  

8.30-9.00 Registrering – Mingel med kaffe & smörgås.  
  

9.00-9.20 

 
Öppnande av konferensen. Roger Zakrisson, konferencier och Kenneth 

Persson, ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Borlänge 

kommun. 
  

9.20-9.35 

 
Naturunderstödd lågtröskelverksamhet, för vem? Tomas Ström, enhetschef 

Samordningscentralen, Borlänge kommun. 
  

9.35-9.50 

 
Förstudien: Naturunderstödd Individutveckling i Borlänge (NIB). Susanne 

Jonsson, hälsopedagog och projektledare, Skogsstyrelsen. 
  

9.50-10.30 En forskningsgenomgång av naturen, skogen och naturljudens 

hälsoeffekter samt erfarenheter och effekter av Gröna Rehab verksamhet. 

Eva Sahlin, Fil dr. i Miljöpsykologi knuten till SLU i Alnarp (avdelningen 

Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi) samt Institutet för 

stressmedicin i Göteborg. Målsättningen är att du får kunskap om: 

 Om naturen, skogen och naturljudens hälsoeffekter. 

 Vad är naturunderstödd rehabilitering. 

 För vem passar naturunderstödd rehabilitering. 

 Effekter av naturunderstödd rehabilitering. 

 Om olika naturmiljöers effekter på återhämtning. 

 Om vilka faktorer som påverkar om en miljö upplevs som stödjande ur 

ett individuellt perspektiv. 
  

10.30-10.45 Bensträckare 
  

10.45-11.45 Fortsättning Eva Sahlin. 
  

11.45-12.45 Lunch  
  

12.45-13.15 Skogsstyrelsens erfarenheter av naturunderstödd verksamhet i Dalarna. 

Susanne Jonsson, hälsopedagog och projektledare, Skogsstyrelsen. 

Erfarenheter presenteras från: 

 Grön Individutveckling för Arbetet (GIA) www.skogsstyrelsen.se/gia 

 Gröna Trappan 
  

13.15-13.55 Naturunderstödd verksamhet inom Landstinget Dalarna och Finsam-

Falun. Marie Gudmundsson, Arbetsterapeut/Projektledare Sjulsarvets Gröna 

Rehab i Falun, Landstinget Dalarna. Erfarenheter presenteras från 

verksamheten i Falun. www.ltdalarna.se/gronrehab 
  

13.55-14.30 

 
Skogsstyrelsen uppdrag och erfarenheter av arbetsmarknadsinsatser och 

Gröna jobb. Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsens nationella samordnare för 

arbetsmarknadsuppdrag. Information om: 

 Skogsstyrelsens roll i arbetsmarknadspolitiken. 

 Regeringsuppdraget: Främja anställningar för nyanlända inom gröna 

näringar. 

 Kompetenser inom gröna näringar som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

 SAFT (Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tillsammans) och Gröna 

Jobb mm. 
  

14.30-15.10 Fika och grupparbete 
  

15.10-15.50 Redovisning av grupparbete och frågestund 
  

15.50- 16.00 Avslut av dagen 
  

http://www.skogsstyrelsen.se/gia

