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Vill du ha mer information? 

Kontakta 
Arbetsmarknadskonsulent Grön rehabilitering 

070-2755979 

forslunda.tradgard@umea.se 

Grön rehabilitering – tidiga insatser 
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 



Grön rehabilitering 
Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder en plats till dig som behöver en 
förberedande insats inför kommande arbetsprövning eller annan 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten. 

Innan Grön rehabilitering 
Före du börjar på Grön rehabilitering välkomnas du på ett studiebesök för att få 
mer information om verksamheten. Du får träffa Arbetsmarknadskonsulenter 
samt se lokalerna som vi använder oss av. Därefter återkopplar vi till 
ärendebärare och informerar om tid för uppstart till Grön rehab. 

Under Grön rehabilitering 
Vid uppstart kommer du få information om rutiner på verksamheten samt få 
presentera dig själv. Vi kommer tillsammans att se över dina behov och göra en 
gemensam plan som vi kommer arbeta utifrån under dessa 20 veckor. Under 
denna tid kommer vi också ha uppföljningar och återkoppla till den myndighet 
som har gett oss uppdraget (ärendebärare).  

Verksamhet: Grön rehabilitering håller till på Forslunda, i växthusen där och i 
den närliggande utomhusmiljön för våra insatser. 

Vi erbjuder naturbaserad rehabilitering i gruppform anpassade utifrån dina 
förmågor och behov.  
Exempel på insatser vi övar på:  

• ingå i ett sammanhang tillsammans med andra 
• öva på att kunna utföra arbetsuppgifter som du själv inte alltid har valt 
• öva på att följa instruktioner och kunna utföra arbetsmoment 

självständigt 
• få bättre kännedom om din kropp och en bättre hälsa.  

 
Vi vill stärka dig i din utveckling gällande hälsa, självförtroende och motivation. 
Vi tror på din möjlighet att lyckas. 

 
 
 

Som bas för alla insatser finns naturen som hjälper oss att känna lugn och 
kravlöshet.  

Vi följer årstidens växlingar och de förändringar som sker i naturen. Trädgården 
ger oss meningsfulla och konkreta aktiviteter. Identifierade hälsoeffekter som 
kan ges av att vara i naturen är stressreducering, ökad koncentrationsförmåga, 
ökad fysisk aktivitet. Trädgården och det sociala sammanhanget erbjuder även 
en övningsplats för att göra annorlunda i aktivitet och i socialt sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan naturen och trädgården hjälpa en avstannad 
rehabiliteringsprocess att komma i gång igen.  

Efter insatsens slut är målsättningen att du ska vara bättre rustad för att gå 
vidare mot arbetsprövning eller studier. 

Efter Grön rehabilitering 
Vi skriver en sammanfattning om vad som framkommit under insatsen med 
fokus på din förmåga, kompetens och eventuellt behov av stöd framåt. 

 

 

 

 


