
 
 

Växtkraft 
 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Lycksele skall verka för samordnad rehabilitering mellan FK, 
AF, SOC och Primärvården samt Psykiatrin. Inom Samordningsförbundet i Lycksele 
är det viktigt att det finns alternativa projekt så att så många som möjligt kan delta i 
någon form. 
Röda Villan har öppet vardagar mellan 07.30 och 15.30. Kommunen står för hyran 
och har en heltidsanställd, i dagsläget finns även en plusjobbare på halvtid i två år. 
Det finns ingen driftsbudget från kommunen. Innehållet i verksamheten finansieras 
helt av föreningen Vänskap och Arbete. 
Antal besökare per dag ligger på ett snitt av tio personer med en spridning över 
dagen. 
Verksamheten i huset består av olika hobbyarbeten, t.ex. Oljemålning, 
knivtillverkning, porslinsmålning, smycketillverkning, friskvårdskurser, datakurser, 
vävning, bakning samt syarbeten.  
Sommartid sker mycket arbete utomhus som t.ex. gräsklippning, odling i rabatter och 
växthus. Under våren drivs egna plantor upp. (Sommarblommor, tomater, gurka) 
All städning i huset skall skötas av brukarna. 
 
 Brukarna kan även få hjälp med att handla, läkarbesök, kontakter med myndigheter. 
Vid dåligt väder eller svag motivation att gå ut kan brukaren bli hämtad. 
 På sommaren görs ett antal dagsresor till intressanta mål.  
 
När människan blir sjuk och skör så är behovet stort att det finns en trygg och 
strukturerad verksamhet som ger de möjlighet till en meningsfull vardag. 
 
Syfte 
Att utveckla Röda Villan till en enhet där det ges möjlighet för fler individer, att utifrån 
sin kapacitet erbjudas anpassad meningsfull sysselsättning, ADL träning, 
arbetsträning. Skapa nätverks kontakter med andra organisationer och arbetsplatser.  
Att det finns en koppling till PULS så att individen som kommit en bit i sin 
rehabilitering ges möjlighet att arbetsträna med stöd av arbetsledare och coach på 
PULS, mot den öppna arbetsmarknaden. Möjligheten finns även att återgå till Röda 
Villan om behovet finns. PULS/Arbetscentrums individer ges samma möjlighet till 
flexibilitet gentemot Röda Villan.   
 
Mål 
Ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande för individen. 
Individen får ett starkare och större socialt nätverk. 
Möjlighet till varierad sysselsättning som ger en meningsfull och fungerande vardag 



Återgång till arbete eller studier 
 
Målgrupp 
Personer från 18-år-.  Prioritet unga vuxna 18-35 år 
Individer med psykisk eller psykosocial ohälsa 
Individer med invandrar bakgrund 
Avgränsningar 
Utifrån att Röda Villan ges möjlighet att utveckla sin verksamhet med varierande 
sysselsättning, ges individerna en mer meningsfull vardags sysselsättning.  
Kontakt har slutits mellan Röda korset och Röda Villan där RK exempelvis vid 
klädinsamling ger Röda Villan ansvar för att kläder blir tvättade, lagade samt sorterad 
och paketerad utefter önskemål från RK. I en förlängning så kan Röda Villan även 
hjälpa till med reparationer av bruksföremål. 
 Det finns möjlighet att tillsammans med berörd personal/coach göra en individuell 
handlingsplan inom två veckor.  
Utifrån att det i dag finns verksamheter som är inarbetade med inriktning mot arbete 
och arbetsträning så skall Röda Villan ge individen en trygg grund att arbeta utifrån, i 
ett senare skede utifrån individens rehabiliterings plan så skall individerna slussas ut i 
redan befintliga verksamheter. Där etablerade kontakter byggts upp, exempelvis, 
Arbetscentrum och PULS. 
 
Genomförande och samverkan 
Ansvarig föreståndare och Föreningen Vänskap och Arbete gör tillsammans en 
verksamhets planering. På alla individer som kommer till Röda Villan antingen via 
AF, FK, Kommunen eller Landstinget görs en kartläggning av den problematik som 
finns.  Det bör anställas en coach som ansvarar för den individuella bedömningen, 
samt den handlingsplan som skall upprättas för varje individ. Samverkan med 
berörda myndigheter och former utarbetas för avstämnings/bedömningsmöten. 
Utvärderingarna genomförs enligt SUS.  
 
Tid och aktivitetsplan 
Tre år med start omgående dock senast årsskiftet 2006/07 
 
Jämställdhet 
Det skall finnas lika förutsättningar oavsett kön eller om individen är av utländsk 
härkomst. 
Prioritera en jämn könsfördelning.   
 
Utvärdering och resultatspridning 
Utvärderingen sker utifrån enkäter och SUS. Coachen ansvarar för att utvärderingen 
görs enligt gällande regler i SUS. Vidare rapporterar den samma in till verkställande 
tjänsteman en gång varje kvartal 
 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Fler alternativ för arbetsträning för individer som behöver klargöra sin arbetsförmåga. 
Ökade möjligheter till en daglig sysselsättning för fler målgrupper. 
 
Förväntat resultat för den enskilde 



Individen får en bättre livskvalité och ett stärkt nätverk. De får en bättre 
struktur/kunskap för att hantera sin vardag och en naturlig möjlighet att gå vidare mot 
arbete/studier.  
 


