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Årsredovisning 2017 Projekt Drivbänk
SAMMANFATTNING

Det finns en utvecklingspotential i landsbygden som en resurs för integration och sysselsättning.
- Drivbänk är en modell för att se individer som står utanför arbetsmarknaden som en resurs och
landsbygden som en arena för arbetstillfällen och personlig utveckling.
Arbetsgruppen bestod vid uppstarten under hösten 2016 av Louise Ridderström, Christina E
Nordström och Camilla Oscarsson. Arbetsgruppen antog vid uppstarten av projektet, att det fanns
en stor målgrupp som var relativt nära arbetsmarknaden. I inledningsskedet var det därför med stor
förvåning som rekryteringsarbetet gick mycket trögt. Rutiner för att finna de personer som föll in i
målbeskrivningen saknades hos remitterande instanser. Projektet saknade referenser. De första 14
deltagarna var därför en grupp personer mycket långt från arbetsmarknaden. Det positiva blev dock
att arbetsgruppen fick tid att sätta arbetsbeskrivningar, få tid att skaffa inblick i systemen för
arbetssökande, inventera behov hos deltagare och framförallt skaffa rutiner sinsemellan. Ett
hemklassrum och omklädningsmöjligheter hyrdes in på Vretagymnasiet. Bertil Tallving timanställdes
och ansvarade/ansvarar under vinterhalvåret för teoridelen och Camilla Oscarsson för studiestöd.
Modul 2
Inför vår- och sommararbete, modul 2 antogs ytterligare 16 deltagare. Krister Andersson och Anna
Grimlycke anslöts till projektet och arbetet med trädgården tog nu fart. På mindre än fem månader
förvandlades en platt blåsig åker till en grönskande oas. En blå container blev den första basen för
verksamheten. Den blev redskapsbod, kafferum och snart med ett uteklassrum åt öster och ett
provisoriskt växthus mot väster. Deltagarna fick delta vid många olika arbetsmoment, allt från
förberedelser inför odlingssäsong i inhyrt växthus till beräkning, grundarbete, utplantering och
snickeriarbeten i visningsträdgården. De många momenten gjorde trädgården till den bästa
tänkbara praktikplatsen. Praktikplatser anordnades dessutom hos olika företag.
I takt med hur trädgården växer fram och antalet deltagare som är mycket nöjda, ökar också
intresset hos presumtiva deltagare, remittenterna, företagen, Vretagymnasiet och Vreta Kluster.
Arbetsgruppen har sammantaget över året informerat om projektet genom deltagande vid
evenemang (mässor, marknad etc.) genom riktade informationsmöten, vid träffar med remittenter
och tagit emot studiebesök vid drygt 100 tillfällen.
Med ökat antal deltagare har nya behov identifierats och praktiska lösningar sker fortlöpande. Bl.a
genom att flera personer med nya kompetenser har anslutits till projekt/arbetsgruppen.
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Förstegsplatser
Försäkringskassan har stor efterfrågan på förstegsplatser. Ett antal personer som föll in i
beskrivningen försteg har under sommarhalvåret deltagit i Drivbänk med individuellt anpassade
tider. Ett par timmar om dagen för att utökas allteftersom energi och motivation återkommer. Dessa
platser blev mycket uppskattade då deltagarna gör stora personliga framsteg på relativt kort tid.
Stor efterfrågan på förstegsplatser har motiverat att Drivbänk anpassar aktiviteter och personal för
att kunna anordna förstegsverksamhet. Anpassade förstegsplatser skapas även på Drivbänk Café
som startade i september. Till en början med tre praktikplatser men så snart utrustning och
kökspersonal är på plats kan fler deltagare beredas plats. Då även de som är närmare ett arbete
inom café och restaurangnäringen och önskar ta del av den utbildning kommer att utformas och
som krävs för en framtida anställning. Drivbänk trädgård kan idag erbjuda ett begränsat antal
förstegsplatser. Med ett växthus kan den verksamheten utökas.
I Drivbänk Café arbetar Karolina Bröthlin, Jenny Engzen, Thomas Collin och Maria Ackeräng.
En arbetsterapeut kommer att anställas för att komplettera med kompetens i
förstegsverksamheten.
Modell Drivbänk växer fram. Lena Strindlund följer projektet ur forskningssynpunkt. Aktiviteter
dokumenteras och spridning av aktiviteter sker via Facebooksidan ”Projekt Drivbänk”.
En förutsättning för fortsatt utveckling är ett växthus som också planeras.
Växthuset gör möjligt att






utöka med praktiskt arbete året om
skapa fler aktiviteter anpassade till en bredare målgrupp
utveckla affärsidéer
ge projektet förutsättning till egen försörjning

UTFÖRANDE OCH RESULTAT
SYFTE
Modell Drivbänk syftar till:
Studie och yrkesförberedande
- Att ta tillvara på det intresse och/eller kompetens som deltagaren besitter
- Att visa mångfalden inom den gröna näringen
- Att få fler att söka sig till utbildningar inom grön näring bl.a. livsmedelsförädling
- Att koordinera arbetssökande med arbetsgivare
- Att verka studieförberedande
Arbetsinriktad rehabilitering
- Att fungera motivationshöjande
- Att användas till arbetsträning, praktik och i förlängningen ökad anställningsbarhet
- Att ge individer chans att utvecklas, må bra och nå självständighet
Landsbygdsutveckling och integration
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- Att öka intresset för arbetstillfällen såväl som utbildningar inom grön näring
-00 Att öka intresset att verka och bo på landsbygden
- Att ge chans till språkträning allmänt och särskilt för grön näring i praktisk och teoretisk miljö
- Att bidra till integration och mångfald
Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling
- Att verka för en mer inkluderande arbetsmarknad, särskilt inom grön näring
- Att hitta modeller för att möta behovet av arbetskraft på landsbygden
- Att utveckla en arbetsmodell för som kan spridas inom regionen (landet)

Resultat för första året
Drivbänk arbetar med de syften som projektsatsningen baseras på. Resultat efter ett första år är:
 Att modellen för Drivbänk sakta tar form och får stor uppmärksamhet
 Att verksamheten utökas till en större målgrupp
 Att arbetsmetoder anpassas efter uppkomna behov
 Att samarbete mellan finansiärer, styrgrupp och arbetsgrupp är förutsättning för utveckling

Genomförandet
För att bygga en ny verksamhet krävs engagerade personer med entreprenöranda. Projektet har
också en drivande projektledare med omfattande kontaktnät och gedigen erfarenhet av
projektledning. Tack vare ett ömsesidigt förtroende med finansiärer och omfattande kontaktnät har
arbetsgruppen kunnat finansieras och utökats till en stark trupp med bred kompetens. Idéer om
utveckling flödar och fångas upp på drift-planeringsmöten varje onsdag.
Varje deltagare har en mentor, men i det praktiska arbetet i trädgården blir egenskaper synliga och
tillfällen för tankar naturliga. De praktiska handledarna har därför en viktig roll inför individuella
1utvecklingsplaner för deltagaren. Onsdagsmöten är därför viktiga för att följa upp varje deltagare,
planera aktiviteter, studiebesök, praktikplatser, praktiska moment i visningsträdgården, uppbyggnad
av caféet och dela erfarenheter och idéer.
Vid uppstarten med deltagare fanns problem att nå ut med information. Rutiner för att finna de
personer som föll in i målbeskrivningen saknades hos remitterande instanser. Projektet saknade
referenser. I takt med goda exempel, tydligare verksamhet och rekrytering av Karolina Bröthlin
underlättades rekryteringsarbetet. Karolina har som anställd på Försäkringskassan goda kontakter
och kunskap om rutiner på både FK och Arbetsförmedlingen som nu är värdefulla.
Vid rekrytering finns nu tydligare rutiner. Exempelvis hur uppföljning bör ske med handläggare och
vikten av att deltagaren har motivation, tillräckliga språkkunskaper och studietekniker för att
tillgodogöra sig teori och fungera socialt.
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När förstegsverksamheten startats kan platser erbjudas till en bredare målgrupp där flertalet har
speciella behov. Arbetsgruppen har gemensamt genomgått utbildning i Supported Employment och
arbetar för att stärka modellen Drivbänk där bemötande, attityder och värdegrund är byggstenar.
Samarbetsparter eller intresse från företag är viktigt för att till deltagaren förmedla ett större
kontaktnät och göra Drivbänk till något man pratar om. Politiskt viktigt speciellt vid valår. Drivbänk
har öppnat och drivit gårdsbutik, deltagit på Bondens egen marknad, arrangerat Öppen trädgård och
trädplanteringsdag. Ett tjugotal speciella träd har sålts vid tillfälle då pressen bjudits in och
sponsorerna har bjudits på trädgårdskunskap och förfriskningar. Ett arboretum växer fram och blir
samtidigt ett vindskydd.

Aktiviteter
Likabehandlingsarbete
Vid praktiskt arbete kommer det naturliga samtalet. Genom teambildningar och gemensamma
måltider stärks gruppkänslan och diskussioner om sociala koder och värderingar stärker kunskap och
intresse för allas lika värde.
Klimatpåverkan
Livsmedelsproduktion har stor klimatpåverkan. Modell Drivbänk syftar till att skaffa och förmedla
kunskap om hållbar produktion och hållbar livsstil. Visningsträdgården drivs enligt ekologiska
principer. Måltider som tillagas gemensamt är ett tillfälle att diskutera näringslära, motion och
livsföring.

Måluppfyllelse
Modell Drivbänk har under 2017 haft 44 deltagare, varav 24 deltar i modul 4. En önskan från start
var att deltagaren kan gå samtliga fyra moduler för att få med en hel växtsäsong. Med en stor
variation inom målgruppen är det idag ett fåtal som följer hela året. Flertalet går vidare till studier,
flera har en annan yrkesbakgrund men finns med för att få språkträning under en period innan man
söker validering av tidigare utbildningar. Flera går tidigare ut på praktik, ett arbete vad som helst
efter många år i Sverige!
Syftet med odlingslotter var att förmedla kontakttillfällen för deltagaren. Odlingslotter har
omvandlats till sponsoraktiviteter. Exempelvis försäljning av träd.
Drivbänk möter efterfrågan på satellitverksamheter. Bl.a. för stadsodling eller liknande. Dessa idéer
kommer att utvecklas.
Individen får genom deltagande:
 Höjd kompetens inom odling och företagande
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Ökad anställningsbarhet inom grön näring och livsmedelsbranschen
Social träning
Förbättrade språkkunskaper
Nätverk och personlig utveckling
Ökat intresse för vidareutbildning

Att bidra till utveckling och innovationer inom grön näring/långsiktiga effekter
Efter ett år får Drivbänk uppmärksamhet. Ett exempel är att visningsträdgården är en

verksamhet som andra intressenter kan knyta an till med innovativa idéer.
Drivbänk har ett uppdrag om skötsel för uppfödning av insekter. Diskussioner finns bl.a. om
landbaserad fiskodling kopplat till växthus. Hur kan verksamheten bli en del av Klustrets
nästa byggprojekt?
Under skördetid drevs en gårdsbutik. Deltagarna fick också träning att möta kund under Bondens
egen Marknad i Linköping.

BUDGET OCH EKONOMISKT UTFALL
Projektet följer budget. Under det första budgetåret anställdes inte trädgårdsmästare som
planerats. De medel som då finns kvar flyttas med till nästa budgetår.
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