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1. Projektbeskrivning  

1.1 Projektbenämning: Förstudie om naturunderstödd arbetslivsinriktad 

rehabiliteringsverksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef 

Projektet innebär att en förstudie ska tas fram som ska klarlägga förutsättningarna för att 

bedriva en s.k. naturunderstödd förrehabilterande verksamhet i kommunerna Leksand, 

Rättvik och Gagnef (arbetsnamn: ”Grön förrehab i Nedansiljan”). 

1.2 Projektägare (stödmottagare): Gagnef kommun, Yvonne Jacobsson Arons 

Projektet drivs i samverkan mellan kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna är intressenter i projektet, 

se nedan.  

1.3 Projektledare: Susanne Jonsson, Skogsstyrelsen 

1.4 Sammanfattning  

De tre kommunerna i Nedansiljans samordningsförbund önskar söka medel för att 

genomföra en förstudie som syftar till att utreda och klarlägga förutsättningarna för att 

skapa en förrehabilterande verksamhet i regionen. Detta för att kunna tillmötesgå de 

individer som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig de insatser som lämnas i det 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet från t.ex. kommunerna, Arbetsförmedlingen eller 

Teamet på Centralen. Verksamheten ska därför riktas till individer som behöver ytterligare 

stöd inför olika former av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Förstudien syftar till att ta fram ett förslag på hur ett verksamhetsinnehåll kan se ut samt en 

beskrivning av hur en kommande försöksverksamhet (projekt) ska utformas och organiseras. 

Målsättningen med förstudien är att den ska ligga till grund för att starta ett projekt med 

nämnda verksamhetsinriktning.  

2. Bakgrund 

2.1 Behov 

Det finns idag en väl fungerande arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet i de tre 

kommunerna. Denna sker huvudsakligen genom de olika kommunernas 

arbetsmarknadsenheter (AME), Arbetsförmedlingen och genom en samordnad 

rehabiliteringsinsats, Teamet på Centralen.  

Arbetslivet har under den senaste tiden genomgått en omfattande förvandling. Ett hårdare 

arbetsklimat med ökad konkurrens ställer högre krav på bl.a. utbildningsnivå och kunnande. 

Personer med t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning 

blir alltmer utsatta och hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Utsikterna till en resultatrik 

rehabilitering som leder till förbättrad förvärvsförmåga, kan för många bli oöverstigliga och 

de riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap.  
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Forskning1 har visat att naturmiljöer skapar stora hälsoeffekter för människan. I kontakt med 

vissa naturmiljöer kan en minskad utsöndring av stresshormoner iakttas vilket leder till 

fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappnade muskler. De fysiologiska 

effekterna påverkar i sin tur psykologiska och intellektuella funktioner och ger minskad oro 

och förbättrad koncentration.  

På flera håll i landet bedrivs s.k. naturunderstödd rehabilitering (NUR) där verksamheten tar 

sin utgångspunkt i naturen för att underlätta för en arbetslivsinriktad rehabilitering för 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet med verksamheterna är att motivera 

och förstärka arbetsförmågan, arbetsförutsättningarna och/eller studieförmågan hos 

individerna. NUR rekommenderas ofta till personer som lider av stressrelaterad ohälsa 

och/eller psykisk ohälsa som t.ex. utmattningssyndrom (emotionell, fysisk utmattning samt 

kognitiv trötthet), depression, långvarig stress/arbetsrelaterad stress och krisreaktioner. 

Verksamheterna sker ofta i olika former av gruppaktiviteter i utomhusmiljöer t.ex. skog och 

mark, trädgård m.m. Aktiviteterna tar sikte på att träna och öka sina sociala, fysiska och 

kreativa färdigheter och det kan handla om olika praktiska aktiviteter och göromål, hantverk, 

trädgårdsskötsel, odling m.m.  

I Nedansiljans tre kommuner har samtliga aktörer på det arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsområdet med åren allt oftare kunnat identifiera att det finns individer som 

behöver ytterligare stöd innan arbetspraktik, arbetsträning, arbetsprövning 

(=arbetslivsinriktad rehabilitering) är möjlig. Det har dock inte funnits någon sådan 

verksamhet att erbjuda, i vart fall inte i någon större utsträckning. Inom ramen för ”Teamet 

på Centralen” har man periodvis erbjudit enstaka aktiviteter i grupp med nämnda syfte men 

det har inte skett inte i någon systematisk eller kontinuerlig omfattning.  

Parterna vill utveckla det myndighetsgemensamma konceptet att starta upp ett projekt med 

naturunderstödd förrehabiliterande verksamhet. Inför ett sådant projekt behövs en 

förstudie som utreder förutsättningarna för att starta upp en sådan verksamhet och som ska 

ta fram ett konkret förslag på verksamhetsupplägg samt hur ett kommande projekt skulle 

kunna utformas.  

2.2 Målgrupp för projektet 

Målgruppen är arbetslösa, långtidssjukrivna personer, personer med aktivitetsersättning, 

m.fl., med psykisk/fysisk ohälsa och som är i behov av en förrehabilterande insats innan de 

kan påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering.  

                                                           
1 Se t.ex. Bernhardsson S, Aevarsson O, Björkander E, Blomberg A, Ellsén M, Ericsson A, Larsson E-L, Persson J, 
Samuelsson O, Spalde G, Svanberg T, Jivegård L Nature-based rehabilitation for patients with longstanding 
stressrelated disorders, 2016         
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Hur stor målgruppen är svårt att bedöma och förändras troligtvis från en tidpunkt till en 

annan. Detta är en av omständigheterna som förstudien ska ta sikte på, (se mer nedan Mål 

och delmål). Nedanstående illustration visar hur en förrehabiliterande verksamhet kan 

komma in i det ordinarie arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet i Nedansiljan.  

2.2 Intressenter  

- Aktuella huvudmän i kommunerna (socialförvaltningar, arbetsmarknadsenheter), 

Primärvård och Öppenvårdspykiatrin (Landstinget), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan i 

Rättvik, Leksand och Gagnef.  

- ”Teamet på Centralen”, en samordnad rehabiliteringsverksamhet.  

- Arbetssökande från beskriven målgrupp  

3. Syfte & Mål  

3.1 Syfte  

En förstudie ska genomföras avseende en förrehabilterande naturunderstödd verksamhet i 

Leksand Rättvik och Gagnefs kommuner. Förstudien syftar till att dels klarlägga 

förutsättningarna och ta fram ett förslag på verksamhetsinnehåll, dels ta fram ett förslag på 

hur en försöksverksamhet (projekt) kan utformas  

3.2 Mål och delmål  

Målet med projektet är att förstudien ska innehålla ett underlag med förslag på 

verksamhetsupplägg med naturunderstödd förrehabilitering som riktar sig till ovan nämnda 

målgrupp. Förstudien ska vidare lämna förslag på hur en kommande försöksverksamhet 

(projekt) ska organiseras och utformas med start 2018 - 2019.  

3.2.2 Delmål (aktiviteter) 

1. Att ”inventera” och kartlägga gruppen som kan vara aktuell för en förrehabilterande 

verksamhet. Individerna kan troligtvis återfinnas främst i olika pågående insatser inom 

myndigheterna t.ex. via socialtjänstens ekonomiska biståndsbedömning, Teamet på 

Centralen, psykiatrin, primärvården samt vid Försäkringskassans bedömning av 

långtidssjukskrivna och/eller personer med aktivitetsersättning.   

2. Utreda förutsättningarna för respektive individs möjlighet till ekonomisk försörjning för 

att delta i aktuell verksamhet.   

  

Individen "remitteras" 
till Grön Förrehab via 
Teamet på Centralen 

eller annan verksamhet

Individen erbjuds 
program i Grön 

förrehab. 
Coach/handläggare 
från remitterande 

verksamhet ansvarar 
för individens 

uppföljning under tiden

Individen redo 
för"vanlig" 

arbetslivsrehabiltering 
via Teamet på 

Centralen eller  annan 
verksamhet
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3. Ta fram förslag på utformning och innehåll i verksamheten avseende:  

➢ modell för hur man remitterar deltagare till verksamheten 

➢ gruppsammansättningen, hur ska grupperna utformas och fördelas  

➢ aktiviteter; vilka aktiviteter ska erbjudas (övergripande beskrivning)  

➢ hur verksamheten ska förläggas/organiseras rent fysiskt och praktiskt med beaktande 

av att verksamheten ska erbjudas individer i alla tre kommunerna 

➢ upplägg beträffande tidsomfattning/perioden som en individ omfattas av Grön 

förrehab 

➢ bemanning och kompetensförsörjning i verksamheten 

4. Ta fram förslag på hur en försöksverksamhet kan utformas och bedrivas som projekt med 

start 2018 - 2019.  

5. Ta fram förslag på hur en individuell utvärdering och uppföljning ska utformas och 

genomföras inom ramen för ett försöksprojekt. Projektledaren ska även utreda 

förutsättningarna för en extern utvärdering med förankring i akademisk forskning.  

6. Ta fram en kostnadsuppskattning och en riskanalys för en kommande försöksverksamhet.   

4. Metod 

En projektledare anställs via Skogsstyrelsen som kommer att utföra förstudien på de 

samverkande parternas uppdrag.  

Projektledaren ska ta fram en rapport i enlighet med projektbeskrivningens uppsatta syfte, 

mål och delmål.  

4.1 Tidsplan  

Förstudien ska genomföras under perioden 1 februari – 31 augusti 2018. 

Försöksverksamhet (projekt) 2018 - 2019.  

 

4.2 Styrning och organisation  

En arbetsgrupp bestående av de personer som tagit fram förevarande projektbeskrivning 

tillsätts. Arbetsgruppen ska fungera som ”bollplank” till projektledaren samt bistå med 

kontakter och uppgifter nödvändiga för förstudiens genomförande så som beskrivet under p. 

3.2.2.  

Genomförande av 
förstudie

feb-aug 2018

Genomförande av 
försöksverksmahet 

(projekt) 
förrehabilterande 

verksamhet

2018 - 2019

Utvärdering av 
projekt

2019-2020

Fortsättning och 
ev. stegvis 

implementering 
2020 ff
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Styrgruppen för Teamet på Centralen kommer löpande ta del av förstudiens arbete och 

ansvarar för att informera vidare internt i de respektive organisationerna.  

I LSG Nedansiljan ska förstudiens arbete och resultat att förankras och eventuella beslut om 

fortsättning genom försöksverksamheten (projekt) fattas.  

Samordningsförbundets förbundschef ansvarar för att nämnda grupperingar informeras 

enligt ovanstående beskrivning.  

5. Kommunikation och rapportering 

Inom ramen för förstudien ingår att presentera det pågående och avslutade arbetet i olika 

relevanta sammanhang som samordningsförbundet, de samverkande parterna och 

projektledaren kommer överens om.   

6. Förankring 

De samverkande parterna i de olika grupperingarna enligt p. 4.2 ansvarar för att förstudiens 

resultat redovisas för dels olika politiska organ (kommunstyrelser, fullmäktige, lokala hälso- 

och sjukvårdsberedningar m.fl..), dels för samordningsförbundets styrelse.  

7. Budget  

Separata bilagor.  
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