Grön omsorg

– en omsorgsverksamhet
på frammarsch
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I dag definieras Grön omsorg som meningsfull sysselsättning på gårdar i
lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd.
Kundgrupp och koncept
Det är i första hand människor som på olika
sätt berörs av socialtjänstlagen som kan få
rätt till daglig omsorg. Landets kommuner,
landsting och kriminalvården är vanligtvis köpare av Grön omsorg. Det finns lika
många sätt att bedriva omsorgsverksamhet
som det finns gårdar. Varje gård är unik
med sin gårdsmiljö, djur, aktiviteter och
drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del
tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt
funktionsnedsatta där vistelsen i sig och
omgivningen gör dem gott. På andra gårdar
utför omsorgstagarna enklare arbeten utan
krav på arbetstempo eller kvalitet.

En gemensam förutsättning är dock att
Grön omsorg drivs på ett jord- eller skogsbruk där landsbygdsföretagaren kombinerar omsorgen i form av anpassade sysslor
på gården utifrån varje omsorgstagares
individuella behov.

Bakgrund
Antalet omsorgsföretag har ökat kraftigt
sedan 1990-talets början. 2009 trädde den
nya lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft.
Genom LOV ville dåvarande regering göra
processen lättare för dem som ville starta
privata företag inom området. Man vill
stimulera privata entreprenörer av två skäl;
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dels för att omsorgstagarna ska ha fler utförare att välja på, dels för att fler ska kunna
starta företag inom omsorgssektorn. Det
här är en sektor som kan bidra med tillväxt
på landsbygden.

Omsorgsverksamhet med
många möjligheter
På gården kombinerar man anpassade aktiviteter med omsorgsverksamhet. Möjligheterna med Grön omsorg är många, för både
landsbygdsföretagare och slutkund. Vissa
hyr ut en del av sin gård med till exempel
lokaler, djur och växthus, där kommunen
driver sin egen omsorgsverksamhet med
egen personal. Andra driver Grön omsorg
på entreprenad på gården och har då också
omsorgsansvar med egen personal. Privata
vårdbolag är en växande kundgrupp där
samarbete med gårdarna erbjuder nya möjligheter.

Positiv påverkan för omsorgstagare
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Det finns flera parametrar som gör vistelsen
på gården värdefull. Dels den tydliga dagoch säsongsrytmen, det generösa utrymmet
på gården och den fysiska aktiviteten med
gårdens sysslor som ger omsorgstagaren
en känsla av sammanhang och utvecklar
ansvarstagande. Man får möjlighet att välja
och en egen arbetsidentitet bidrar till en
positiv känsla.
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