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 Omsorgsnämnden 

Överenskommelse om partnerskap med FUB-gården Tallkrogen 

Förslag till beslut 
omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna reviderad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med FUB-
gården Tallkrogen enligt upprättat förslag, 
 
att  överenskommelsen avser gälla från och med 1 juni  2018 till och med 31 december 2020,  
 
att  omsorgsnämnden bidrar med en ersättning på 1 583 440 kronor för år 2018,  
 
att  föreningen enligt nuvarande överenskommelse är beviljade ett bidrag omfattande 
507 256 kronor för år 2019, och ersätts utöver detta med ytterligare 1 090 000 kronor som 
räknas upp enligt OPI för detta år, 
 
att  bidraget för år 2020 baseras på det totala bidraget för år 2019 och räknas upp enligt 2020 
års OPI. 
 
 
Ärendet 
Den 22 november 2016 beslutade nämnden att teckna ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
med föreningen FUB-gården Tallkrogen avseende verksamhet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Syftet med överenskommelse var att främja hälsa och bidra till ökade 
sociala aktiviteter för målgruppen.  
 
I de samtal och den dialog som förvaltningen har fört med föreningen har det framkommit att 
behov finns att utöka målgruppen för partnerskapet samt att utvidga samarbetet. Målgruppen 
för överenskommelsen utvidgas och avser vuxna personer med utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter 
en hjärnskada i vuxen ålder. Den reviderade överenskommelsen förtydligar också att FUB-
gården Tallkrogen tillhandahåller personal så att den enskilde kan vara aktiv under sin vistelse 



på gården. Reviderad överenskommelse tydliggör även avseende organisation och samverkan 
utifrån förslag att tillsätta en samverkansgrupp med av nämnden utsedda kontaktpolitiker.  
 
Förslag till reviderad överenskommelse är framtaget i gemensam beredning och process. 
Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering av alla insatser beskrivna i denna 
överenskommelse. Omsorgsnämnden föreslås fatta beslut om att ingå partnerskap enligt 
förslag till revidering för perioden 2018-06-01-2020-12-31. Beslut ersätter då tidigare beslut 
avseende överenskommelse om partnerskap, enligt 2016-11-22, § 183. Omsorgsförvaltningen 
föreslår en ersättning på 1 597 256 kr för år 2018 och 1 583 440 kr för år 2019.  Bidraget för 
år 2020 uppräknas upp enligt OPI. Bidraget bekostar delar av föreningen FUB-gården 
Tallkrogens verksamhet. Verksamheten möjliggörs dessutom genom andra bidrag och 
frivilligt arbete. 
 
Förslaget till överenskommelse utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för 
partnerskap KSN-2016-1422, 2016-09-14 och från Överenskommelsen mellan Uppsalas 
föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, KSN-2013-0274 om samverkan mellan Uppsala 
kommun och organisationer inom civila samhället.  
 
Syfte med partnerskapet 
Omsorgnämnden ska utveckla hälsofrämjande och förbyggande aktiviteter som kan medverka 
till ett hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning. Partnerskapet ses som en del i att 
uppnå detta mål/det hälsofrämjande arbetet. Alla medborgare ska ges förutsättningar att delta i 
och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter oavsett 
bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. För det behövs jämlik tillgång till platser för 
kultur och rekreation där mänskliga möten kan ske. Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en 
mötesplats för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt 
personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen speglas av fysisk och psykosocial tillgänglighet för 
målgruppen. 
 
Syftet med partnerskapet är att insatserna ska främja hälsa och bidrar till ökade sociala 
aktiviteter för målgruppen. Partnerskapet syftar också till att möjliggöra särskild 
rekreationsverksamhet för målgruppen genom den unika upplevelseträdgård som föreningen 
FUB-gården Tallkrogen erbjuder. En aktiv fritid och ett socialt umgänge utgör en viktig del 
av upplevelsen av att ha en god hälsa. Förvaltningens bedömning är att de mervärdesinsatser 
som Föreningen FUB-gården Tallkrogen bidrar med ses som en resurs i arbetet med att 
förbättra hälsan för målgruppen.   
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Medel till bidraget beräknas rymmas inom nämndens budgetram. 
 
Konsekvenser för jämställdhet  



Fler pojkar/män besöker Tallkrogen. Det finns en medvetenhet hos föreningen FUB-gården 
Tallkrogen kring jämställdhetsperspektivet och de jobbar aktivt med att locka fler 
kvinnor/flickor till verksamheten. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet  
Omsorgsförvaltningen ser positiva konsekvenser för tillgängligheten för målgruppen vuxna 
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med 
begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet  
Ärendet har inte några konsekvenser för barnperspektivet då överenskommelsen avser 
verksamhet för vuxna. 
 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Direktör 
 



   
 
 
 

Diarienummer: 

Överenskommelse om partnerskap mellan 
föreningen FUB-gården Tallkrogen och 
omsorgsnämnden 
_________________________________________________________________________ 
Hälsofrämjande samt nätverksbyggande insatser för målgruppen vuxna personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig 
funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 
 
[Datum/version]  
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i en gemensam överenskommelse som 
beslutades av kommunfullmäktige våren 2013. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av att 
skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna. Samt att 
ideella organisationers självständighet och oberoende ska synliggöras och stärkas samtidigt som 
kommunen ska verka för möjligheten för ideella organisationer att utgöra en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 
 
Uppsala kommun vill ta tillvara medborgarnas drivkraft, förmågor och engagemang. Inom det civila 
samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv samhällsutveckling. 
Utgångspunkten för samspel med det civila samhället är att stöd och stimulans ska utgå ifrån 
organisationernas integritet och självständighet. 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga sektorn och 
civilsamhället för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. För 
civilsamhällets organisationer erbjuder Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, en långsiktighet som 
främjar kvalitet och utveckling. För Uppsala kommun är ett IOP en möjlighet att medverka till 
sociala innovationer och alternativa former av sättet att utföra tjänster och sätt att lösa 
samhällsproblem. IOP kan därigenom stimulera och utveckla metoder för att möta samhällsbehov 
som kommunen annars inte ensamt skulle tillgodose. 
 
Denna överenskommelse bygger på samverkan mellan föreningen FUB-gården Tallkrogen och 
omsorgsnämnden. Grundtanken med detta IOP är att erbjuda hälsosfrämjande samt 
nätverksbyggande insatser för målgruppen vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en 
hjärnskada i vuxen ålder. 
 
Uppsala kommun bidrar med delar av finansieringen och ansvarar för att inom sin organisation och 
till externa organisationer informera om insatser och möjligheter till samverkan och stöd enligt detta 
IOP. 
 

2. Behovsbeskrivning för överenskommelsen  
Enligt artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 
personer med funktionsnedsättning ha rätt att på lika villkor som befolkningen i övrigt delta i 
fritidsverksamhet och rekreation. Vilket innebär att kommunen behöver vidta åtgärder både för att 
uppmuntra och främja deltagande i allmänt tillgängligt utbud samt säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har möjlighet att organisera, utveckla och delta i idrott och rekreation som är 
särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. 
 
I slutrapporten En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016, av 
Folkhälsomyndigheten, framkommer att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar 
genomgående rapporterar sämre livsvillkor än befolkningen i övrigt. Rapporten visar även på att en 
stillasittande fritid är vanligare för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga 
befolkningen. Eftersom att personer med en funktionsnedsättning ofta har större hälsoproblem är det 
av vikt att fritidsaktiviteter utformas och görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper 
i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa. En stor grupp människor i samhället har olika typer av 
funktionsnedsättning som påverkar deras liv i vardagen samt deras hälsa.  
 
Endast 42 procent av personer med funktionsnedsättning uppger att hälsan är god, vilket kan 
jämföras med den övriga befolkningen där andelen ligger på 82 procent. Det är tio gånger vanligare 
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att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, cirka 20 procent jämfört med 
cirka två procent bland den övriga befolkningen (Myndigheten för delaktighet 2015). 
 
Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa 
och att förbättra den. Hälsofrämjande arbete måste vara målinriktat och organiserat samt bygga på 
samarbete och samverkan.  Det konkreta folkhälsoarbetet på regional och loka nivå ska: 

▪ Vara kunskapsbaserat. 
▪ Vara långsiktigt. 
▪ Bygga på samverkan. 
▪ Innefatta delaktighet. 
▪ Utgå från strävan att minska ojämlikhet i hälsa. 

 
Det finns studier som på olika sätt visar att det är bra för hälsan, såväl fysiskt som psykiskt, att vistas 
i naturen. Naturen är vår främsta källa till rekreation och fysisk aktivitet. Aktiviteter i naturen är det 
som lättast och billigast kan förbättra vår folkhälsa. Därför är det viktigt att alla, oavsett 
funktionshinder, har möjlighet att vistas i naturen. 
 
I omsorgsnämndens verksamhetsplan framkommer att det behövs jämlika och jämställda 
förutsättningar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i 
samhälls- och kulturlivet och ha en meningsfull fritid. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogens verksamhetsidé är att naturupplevelser ska vara tillgängliga för 
alla. Upplevelseträdgården erbjuder en mängd olika aktiviteter som är speciellt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning - alla med syfte att ge naturupplevelser för både kropp och själ. 
Genom att höra, smaka, lukta, se, balansera och känna på naturen kan alla oavsett graden av 
funktionsnedsättning, uppleva naturen på sitt alldeles egna sätt. I Upplevelseträdgården finns 
äventyrsfyllda platser med fantasifulla redskap för träning av balans och motorik och längs med 
skogsstigen finns stationer med övningar för alla sinnen. 
 
Sociala nätverk är en skyddsfaktor av psykosocial natur som förstärker identitets- och självkänslan 
och därmed även den psykiska och fysiska hälsan. Verksamhet på föreningen FUB-gården 
Tallkrogen kan bidra till ökade sociala kontakter som därigenom kan ha en positiv effekt på hälsan.  
 
Partnerskapet med föreningen FUB-gården Tallkrogen ses som en del i att nå en mer jämlik hälsa för 
personer med funktionsnedsättning 
 

3. Värdegrund för partnerskapet  
Detta partnerskap bygger på att föreningen FUB-gården Tallkrogen och omsorgsnämnden är två 
likvärdiga parter med en ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter och särarter. Partnerskapet 
ska bygga på respekt och ödmjukhet inför varandras olika förutsättningar, lyhördhet, öppenhet och 
transparens. En förutsättning för det är en kontinuerlig öppen och respektfull dialog mellan alla 
inblandade parter. Dialogen mellan parterna ska syfta till att utveckla relationen och förbättra 
respektive parts arbete. Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de 
offentliga medlen som möjliggör verksamheten. 
 
Som gemensam värdegrund för partnerskapet bygger överenskommelsen på  

1. FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.  

2. Överenskommelsen mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK, KSN-2013-
0274. 

3. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, KSN-2016-2166. 
Programmet ska användas i arbetet med att förbättra och utveckla tillgänglighet och 
delaktighet i kommunen för ökad trygghet, delaktighet och självständighet. 
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Alla medborgare ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, 
idrott och hälsofrämjande aktiviteter oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. För det 
behövs jämlik tillgång till platser för kultur och rekreation där mänskliga möten kan ske. Föreningen 
FUB-gården Tallkrogen är en mötesplats för personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en 
hjärnskada i vuxen ålder. Föreningen FUB-gården Tallkrogen speglas av fysisk och psykosocial 
tillgänglighet för målgruppen som inte i samma utsträckning som övriga medborgare har tillgång till 
förenings- och kulturlivet. 
 
Omsorgnämnden ska utveckla hälsofrämjande och förbyggande aktiviteter som kan medverka till ett 
hälsosamt liv för personer med funktionsnedsättning. Partnerskapet ses som en del i att uppnå detta 
mål/det hälsofrämjande arbetet. Föreningen FUB-gården Tallkrogen kan åstadkomma utveckling 
avseende det hälsofrämjande arbetet. Föreningen har även genom sitt breda nätverk möjligheter att 
nå ideella krafter.  
 

4. Partners 
Denna överenskommelse har ingåtts mellan: 
Idéburen sektor: Föreningen FUB-gården Tallkrogen Organisationsnummer: 817 603-3721. Adress: 
743 74 Björklinge. 
 
Offentlig sektor: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, organisationsnummer 212 000-3005. 
Adress: Uppsala kommun, Omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen är en ideell organisation med egen styrelse. Föreningen är en 
underavdelning till lokalavdelningen FUB Uppsala. FUB står för förening för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning. Föreningens ändamål är att äga och förvalta den av Uppsala kommun den 
31 mars 2000 förvärvade fastigheten Sandbro 3:28, Tallkrogen, Björklinge. 
 
Uppsala kommuns omsorgsnämnd arbetar för att personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, 
socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg 
enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av 
sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.  
 

5. Parternas inbördes relation 
Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och jämbördiga 
aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin 
insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.  
 

6. Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Överenskommelsen bygger på föreningen FUB-gården Tallkrogens initiativ och vårt tidigare 
samarbete, överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen 
reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till 
överenskommelsen. 
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7. Målgrupper 
▪ Målgruppen för detta partnerskap är vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en 
hjärnskada i vuxen ålder. 

 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen bedriver även annan verksamhet mot exempelvis barn och 
ungdomar som inte ingår i denna överenskommelse. 
 

8. Syfte och målsättning med överenskommelsen 
Partnerskapet syftar till att öka möjligheten att uppnå politiska mål avseende förbättrad upplevd 
hälsa för vuxna personer med funktionsnedsättning samt att det långsiktiga samarbetet gynnar båda 
parter. Fritid- och kultursektorn ska vara till och anpassad för alla, så är det inte idag. Ett partnerskap 
mellan den idéburna föreningen FUB-gården Tallkrogen och omsorgsnämnden skapar bättre 
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning avseende rekreation, fritid- och 
kulturverksamhet.  
 
Vårt syfte med insatsen är att: 

▪ Att målgruppen ska uppleva att de aktiviteter och sammanhang de deltar i på Tallkrogen 
bidrar till att främja deras hälsa. 

▪ Att deltagarna ska stimuleras till att vara fysiskt aktiva, utifrån sina individuella 
förutsättningar. 

▪ Att möjliggöra att målgruppen får delta i lustfylld rekreation som är särskilt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. 

▪ Att ge målgruppen tillgång till en anpassad mötesplats som eventuellt annars inte funnits. 
▪ Att bidra till att motverka social isolering för målgruppen. 
▪ Att bidra till ökat självbestämmande vid valet av fritidsaktiviteter. 
▪ Att möjliggöra för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i 
vuxen ålder att skapa sociala kontakter utanför boendet. 

▪ Att genom en trygg och anpassad miljö möjliggöra för den enskilde att komma ut i naturen 
genom den unika upplevelseträdgård som FUB-gården Tallkrogen erbjuder. 
 

9. Mervärden 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder en unik anläggning för utomhuspedagogik med 
sinnestimulering och inarbetade pedagogiska metoder med den enskilda människan i fokus. 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har genom olika projekt och genom fondansökningar byggt upp 
en unik upplevelseträdgård för sinnestimulering. Utomhus finns tre olika typer av inlärningsmiljöer; 
en stig med tjugo olika stationer för sinnesträning, trädgård med dammar och vattenfall som är 
tillgänglig för rullstolar och slutligen ett område där det finns utrustning för träning av balans, styrka 
och rörlighet. En trädgård för lek, lust och lugn på lika villkor. Föreningen FUB-gården Tallkrogen 
arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra utomhusvistelser för alla oavsett funktionsnedsättning. 
Verksamheten vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har en lång historia av att arbeta med människor med 
funktionsnedsättningar och har arbetat fram rutiner och metoder för tydliggörandet av aktiviteter. 
Verksamheten har en tydlighet i hur alla som arbetar i verksamheten ska bemöta människor och hur 
de på olika sätt kan nå framgång i kommunikation. Verksamheten är väl strukturerad och har 
tydlighet, förutsägbarhet och åskådlighet. 
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Omsorgsnämndens uppfattning är att föreningen FUB-gården Tallkrogen bedriver en verksamhet av 
hög kvalitet vilket bl.a. återspeglas av att deltagare återkommer år efter år. Nämndens bedömning är 
att de mervärdesinsatser som Föreningen FUB-gården Tallkrogen bidrar med ses som en resurs i 
arbetet med att förbättra den upplevda hälsan för målgruppen vuxna personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med begåvningsmässig 
funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 
 
Omsorgsnämnden har inte funnit att det finns någon alternativ aktör som kan tillhandahålla de 
tilltänkta aktiviteterna med motsvarande kvalitetsinnehåll som föreningen FUB-gården Tallkrogen 
erbjuder. Föreningen FUB-gården Tallkrogen kompletterar andra verksamheter och erbjuder något 
annat än vad kommunen kan tillhandahålla. 
 

10. Beskrivning av föreningen FUB-gården Tallkrogen 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen har två heltidsanställda för övergripande ansvar gällande 
ekonomi, personal och verksamhet. Därtill finns ett femtiotal timanställningar och en anställning 
med lönebidrag. Föreningen FUB-gården Tallkrogen köper tjänster för underhåll och service av 
fastighet. Föreningen har en ideellt arbetande styrelse med olika uppdrag. Anställd personal arbetar 
ideellt vad gäller del av jourverksamhet och samtal med enskilda och anhöriga utanför ordinarie 
arbetstid. Timanställd personal under sommarveckorna är anställda med en uppdragslön där det 
förutsätts att de stannar kvar på gården under uppdraget och därmed har ett intresse av 
volontärsarbete.  
 
Föreningen samarbetar även med Studiefrämjandet i Uppsala, andra handikapporganisationer och 
ideella föreningar för att utveckla verksamheten. De samarbetar även med universitetet och nätverket 
fritid för alla. 
 
Verksamheten bedrivs med inriktning på friluftsliv, friskvårdsaktiviteter och utomhusverksamhet. 
Inomhus finns också möjlighet till sociala eller andra aktiviteter. Föreningen FUB-gården 
Tallkrogen organiserar och anpassar verksamheten utifrån de enskildas behov samt utvecklings- och 
mognadsnivå. Aktiviteter erbjuds utifrån de enskildas behov, önskemål och förutsättningar. 
 

11. Föreningen FUB-gården Tallkrogens åtaganden inom partnerskapet 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen åtar sig inom ramen för detta partnerskap:  
 

▪ Att anordna rekreationsveckor och ge naturupplevelser för både kropp och själ som är 
särskilt anpassade för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd samt personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i 
vuxen ålder. 

▪ Att tillhandahålla personal så att målgruppen kan vara aktiv under sin vistelse på Tallkrogen.   
▪ Att sprida ökad kunskap om föreningen FUB-gården Tallkrogens verksamhet och 

målgrupper inom föreningens nätverk. 
▪ Att kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån rådande förutsättningar och fortbilda 

personal utifrån aktuella behov. 
▪ Att verka för partnerskapets uppsatta mål gällande målgruppen. 
▪ Att verka för partnerskapets uppsatta mål gällande samverkan. 
▪ Att, med hänsyn tagen till de årligen fastslagna ekonomiska resurserna enligt detta 

partnerskap, erbjuda sökande plats på rekreationsveckor. 
▪ Hantera ansökningar och erbjuda plats utifrån när ansökan inkom och deltagarnas önskemål. 

Föreningen förbehåller sig rätten att neka enskild en plats när gårdens kapacitetstak är nått. 
▪ Att årligen informera omsorgsförvaltningen hur många som har ansökt om att få komma till 

vistelsen samt att återkoppla ifall kapacitetstak uppnåtts och om alla inte kunnat erbjudas 
plats. 
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Föreningen FUB-gården Tallkrogen strävar efter att vara en öppen plats, under de särskilda 
reakreationsveckorna har de däremot ett begränsat antal platser, de senaste åren har dock alla som 
önskat fått komma.  
 
Enskilda lämnar önskemål om vilken vecka man vill delta, ett första och andra hands alternativ. Om 
föreningen inte kan erbjuda förstahandsvalet tittar de på andrahandsvalet. I tredje hand erbjuds en 
vecka som det finns plats på. 
 

11.1. Beskrivning av aktiviter och verksamhet 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder en mängd frilufts och friskvårdsaktiviteter såsom 
exempelvis: båtutflykter med roddbåt, kanot eller kajakturer med båtflotte, fisketurer, 
skogsvandring, blomstervandring, konstnärligt skapande av naturmaterial med vernissage. 
Dramatisering av berättelser, avslappningsövningar, taktil massage, gymnastik, stavgång, rodd, 
paddling, sång och rytmik, bakning, utflykt till djur och nöjespark, besöka djur på bondgård eller 4H 
gård, badäventyr, bastubad, badtunnebad. Vandring i upplevelseträdgård med sinnesträning, odling i 
köksträdgård. Äventyrsvandring i form av dramatisering av ett äventyr med problemlösning. 
Fotbollsgolf, freesbeegolf, fotboll, korgspel och bollspel, boule, bildorientering, högläsning. 
Musikövningar med uppträdande. Matlagning utomhus över öppen eld, middag med disco.  
 
Alla aktiviter leds och genomförs med personal på Tallkrogen. Personal med olika kompetens 
anställs för att möta krav på både aktiviters genomförande samt kompetens att bemöta personer med 
funktionsnedsättning.  
 

11.2. Upplevelseträdgård 
En TRÄDGÅRD för lek, lust och lugn - på lika villkor. 
 
I Upplevelseträdgården finns äventyrsfyllda platser med fantasifulla redskap för träning av balans 
och motorik. Längs med skogsstigen finns stationer med övningar för alla sinnen. I 
Upplevelseträdgården finns porlande bäckar, dammar och mängder av växter. Här finns även 
Vattenlandet där man kan leka med vattnet genom att dämma upp vatten, pumpa vatten, bygga 
hinder för vattnet eller sätta i gång ett stort vattenhjul. Du kan också bara njuta genom att lyssna på 
hur vattnet porlar, se på hur vattnet hittar sin väg nerför ett vattenfall, en fors eller vattnets lugna 
svängar i en meander. I köksträdgården kan du lukta, smaka och känna på olika örter. 
 

11.3. Hälsofrämjande insatser  
Föreningens övergripande mål med upplevelseträdgården är: 

▪ Att bidra till rörelsestimulering. 
▪ Att öka koncentrationsförmågan. 
▪ Att stimulera lärande genom upplevelser. 
▪ Att stimulera medvetenhet kring grupparbete och samarbete. 
▪ Att utveckla en större förmåga att handskas med komplexa situationer. 
▪ Att öka medvetenheten av länken mellan subjektiva känslor och verklighet. 
▪ Att deltagaren ska använda alla sinnen. 
▪ Att öka fantasin och kreativiteten. 

 
De aktiviteter föreningen FUB-gården Tallkrogen erbjuder på kursgården är anpassade till 
deltagarens ålder och typ av funktionshinder. Genom aktiviteterna kan deltagarna stärka 
uppfattningsförmågan och uppleva glädjen över att upptäcka och utforska nya saker. 
Utomhuspedagogik stödjer inklusion och är en väletablerad metod för inlärning, vilket kan 
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stimuleras genom naturens rikedom. Många människor med en funktionsnedsättning kan behöva 
extra hjälp för att kunna nyttja det som naturen kan erbjuda. Föreningen FUB-gården Tallkrogen har 
erfarenhet av att träning och aktivitet har en positiv inverkan på människor med intellektuella 
funktionshinder att vara mer aktiva och uppmärksamma. Detta kan vara till nytta för dem i det 
dagliga livet genom att det stärker deras förmåga att orka. 
 

11.4. Kommunikation 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen arbetar med tydliggörande kommunikationen, dvs språket ska 
anpassas utifrån den enskildes förmåga. Föreningen FUB-gården Tallkrogen använder sig av bilder 
och sociala berättelser när så behövs för att tydliggöra uppkomna situationer. Samband och 
sammanhang förklaras och åskådliggöras. Språket ska vara enkelt, kortfattat, entydigt och konkret. 
Feedback ges ofta och konkret.  
 
Informationen som ges under vistelsetiden ska vara tydlig anpassad utifrån den enskildes förmåga att 
ta till sig information, detta kan ske med stöd av bilder och tecken. Den enskilde ska få individuellt 
anapassad information (ex genom bilder) om vistelsetiden på Tallkrogen. Verksamheten ska vara väl 
strukturerad och ha tydlighet och förutsägbarhet. Personal ska vägleda den enskilde förbi svårigheter 
och se den enskildes förmågor och uppmuntra dessa så att de kan utvecklas och blir till styrkor för 
den enskilde. 
 

11.5. Naturupplevelser 
Naturen har en återuppbyggande och lugnande effekt, och särskilt viktig för den mentala hälsan. 
Forskningen har gett en fördjupad bild av hur människan påverkas av att vara i naturen. Naturen kan 
hjälpa till vid bland annat stresshantering, smärtlindring, depressioner, och mental återhämning. 
 
I ett tidigare arvfondsprojekt Sol, Vatten och Vind i samarbete med Studiefrämjandet lades grunden 
till föreningens upplevelseträdgård med målet att alla oavsett funktionsnedsättning skulle kunna 
komma naturen nära. I ett EU-finansierat samverkansprojekt med Tyskland, Lettland, Finland och 
Grekland: Learning in motion blev resultatet en handledarbok i utomhuspedagogik för brukare och 
personal inom omsorgsverksamhet. Visionen med projektet var att livskvaliteten för målgruppen kan 
förbättras genom utomhuspedagogik. Målet med handboken är att få idéer, tips och vägledning i hur 
man kan arbeta med människor med en intellektuell eller mental funktionsnedsättning med inlärning 
utomhus. Många positiva hälsoaspekter kan uppnås genom aktiviteter utomhus, t ex bättre balans 
och motorik, lägre blodtryck, mindre stress, starkare muskler och ben samt ett bättre välbefinnande. 
Dessa gynnsamma effekter, tillsammans med själva inlärningsprogrammet ger ett mervärde till den 
totala erfarenheten.  Detta betyder att brukaren får en berikad emotionell upplevelse i kombination 
med en fysisk och psykisk aktivitet. 
 

11.6. Nätverksbyggande 
Omsorgnämnden och föreningen FUB-gården Tallkrogen anser att delaktighet och tillhörighet i en 
grupp stärker individen. Tillsammans tror vi att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med 
andra föder delaktighet, självförtroende och självkänsla. 
 
Verksamheten formas på ett sätt som gör att deltagare ska ha utbyte av varandra och möjlighet att 
utveckla sociala relationer och hittar nya vänner. 
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11.7. Personal stöd  
Föreningen FUB-gården tillhandahåller personal som behövs för att bedriva verksamheten inom 
ramen för denna överenskommelse. Målet är att den enskilde ska kunna vara aktiv under vistelsen 
och aktivt kunna delta i alla aktiviteter och för detta tillhandahåller föreningen personal. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen ansvarar för alla kostnader såsom löner, sociala avgifter och 
andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader för de personalresurser de använder sig av 
inom ramen för denna överenskommelse. Föreningen är ensam arbetsgivare för den egna personalen 
och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande personalen. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen ser till att en utbildning till all personal sker en helg i maj/juni. 
Utbildningarna innehåller bland annat bemötande, kommunikation, omvårdnad, lyft och 
förflyttningsteknik, brandsäkerhet och livräddningstekniker, verksamhetens rutiner och 
anmälningsskyldigheter. 
 

12. Uppsala kommuns åtaganden inom partnerskapet  
Uppsala kommun omsorgnämnden åtar sig inom ramen för detta partnerskap: 
 

▪ Att visa respekt för varandras roller och respekt för det civila samhällets självständighet och 
oberoende. 

▪ Att informera och öka kunskapen om föreningen FUB-gården Tallkrogens verksamhet i den 
kommunala organisationen. 

▪ Att förenkla föreningen FUB-gården Tallkrogens ingång till och kontakt med kommunen. 
▪ Att bidra med erfarenheter och kompetenser till föreningen FUB-gården Tallkrogen. 
▪ Att erbjuda föreningen FUB-gården Tallkrogen platser vid kommunens utbildningstillfällen 

inom verksamhetsområdet. 
▪ Att verka för partnerskapets uppsatta mål gällande målgruppen. 
▪ Att verka för partnerskapets uppsatta mål gällande samverkan. 

 

13. Organisation och samverkan  
Varje organisation ansvarar för att utse företrädare med mandat att fatta beslut till styrgrupp, samt 
representanter till samverkansgrupp och arbetsgrupper. 

13.1. Styrgrupp  
Styrgruppen utgörs av de ansvariga företrädarna för parterna, maximalt två personer från varje 
organisation. Styrgruppen träffas minst två gånger per termin för avstämning hur överenskommelsen 
löper på och om åtgärder eventuellt behöver vidas där det inte fungerar. Styrgruppen kan även 
komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom denna IOP, så ska förankring ske i 
respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till en revidering av denna IOP. 
 
Omsorgsnämnden skall få en årlig avrapportering från föreningen FUB-gården Tallkrogen om hur 
pengar som nämnden bidragit med använts, samt vilka aktiviteter som bedrivits under året. 
 
• Styrgruppen ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna 
överenskommelsen följs. 
• Styrgruppen ansvarar för att kontinuerligt informera samverkansgruppen. 
• Styrgruppen för dialog om eventuella förändringar i överenskommelsen. Vid beslut om 
förändringar av insatser eftersträvas att beslut fattas i konsensus.  
• Parterna bär enskilt ansvaret för sin del av insatser och åtaganden. 
• Omsorgsförvaltningen ansvarar för kallelse och dokumentation av styrgruppens arbete. 
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Vid styrgruppsmöten ska föreningen kunna uppvisa statistik över: 
•Antal aktiviteter med antal deltagare, fördelat på kvinnor och män. 
•Antal tillfällen som föreningen varit tvungen att säga nej på grund av platsbrist. 
 

13.2. Samverkansgrupp  
Samverkansgruppen representeras företrädesvis av nämnden utsedda kontaktpolitiker, av 
representanter från styrelsen för föreningen FUB-gården Tallkrogen och av för överenskommelsen 
ansvariga tjänstepersoner vid omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun. 
 
Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att 
kontinuerligt få information kring partnerskapets insatser. 
 
• Föreningen FUB-gården Tallkrogen ansvarar för kallelse och dokumentation av 
samverkansgruppens arbete. 
• Samverkansgruppen ska mötas minst en gång per termin. 
• Samverkansgruppens representanter ska säkerställa att insatserna utförs enligt 
överenskommelsen om partnerskap, ska informeras om eventuellt uppkomna problem och vid 
behov lyfta frågor till omsorgsnämnden och/eller föreningen FUB-gården Tallkrogens styrelse. 
• Samverkansgruppen ansvarar för att det sker en gemensam kunskapsinhämtning och 
kunskapsöverföring till verksamheter i den egna organisationen och andra organisationer i 
Uppsala kommun. 
• Förtroendevalda i gruppen ansvarar för återkoppling och kunskapsöverföring till sin 
nämnd/styrelse. 

13.3. Arbetsgrupper 
Styrgruppen kan vid behov besluta att tillsätta särskilda arbetsgrupper. Arbetsgrupperna svarar i 
sådana fall mot styrgruppen. 
 

14. Kunskapsinhämtning och uppföljning 
Partnerskapet innebär en kunskapsinhämtning där vardera parten förbinder sig att bidra. Föreningen 
FUB-gården Tallkrogen ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla 
aktiviteter och målsättning för året. Styrgruppen ansvarar för att följa upp och utvärdera 
verksamheten utifrån åtaganden i överenskommelsen, sammanställning och deltagarstatistik utgör 
underlag för uppföljning. 
 

15. Finansiering och betalningsvillkor 
Ett IOP innebär inte att kommunen går in som finansiär i ett projekt utan att kommunen och 
organisationen samarbetar och samverkar. Därför behöver bägge parterna bidra. Det kan vara med 
pengar, lokal, volontärer eller liknande.  
 
Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering av alla insatser beskrivna i denna 
överenskommelse. Föreningen FUB-gården Tallkrogen söker även annan finansiering för att kunna 
stärka, utveckla och utöka insatserna. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen bidrar med en unik utomhusmiljö specialanpassad för 
målgruppen vilken kontinuerligt utvecklas med medel från fonder och stiftelser. Föreningen äger 
och förvaltar lokalen som verksamheten bedrivs i. 
 
Det ekonomiska stödet från Uppsala kommuns omsorgsnämnd fastställs till 1 583 440 kronor för år 
2018. År 2019 är föreningen enligt nuvarande överenskommelse beviljade ett bidrag omfattande 
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507 256 kronor och ersätts utöver detta med ytterligare 1 090 000 kronor som räknas upp enligt OPI 
för detta år. Bidraget för år 2020 baseras på det totala bidraget för år 2019 och räknas upp enligt 
2020 års OPI. 
 
Föreningen FUB-gården Tallkrogen redovisar i december varje år en budget för partnerskapets 
nästkommande år. Bidraget bekostar delar av föreningen FUB-gården Tallkrogens verksamhet. 
Verksamheten möjliggörs dessutom genom andra bidrag och frivilligt arbete. Föreningen FUB-
gården Tallkrogen bedriver sin verksamhet utan vinstintresse, eventuella överskott kommer att 
återinvensteras i verksamheten. 
 

16. Period för överenskommelsen 
Överenskommelsen ersätter nuvarande överenskommelse enligt 2016-11-22, § 183 och gäller från 
2018-06-01 till 2020-12-31. Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller nio månaders 
uppsägningstid. 
 
Överenskommelsen kan förlängas med tre kalenderår om parterna skriftligen är överens härom före 
överenskommelsens utgång. Ett ömsesidigt ställningstagande för fortsatt partnerskap ska tas nio 
månader innan överenskommelsen upphör. 
 

17. Omförhandling, hävning och tvist 
Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i denna överenskommelse. Om betydande 
avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna genomförs föra 
en dialog i styrgruppen för godkännande av eventuella ändringar. Om någon av parterna inte 
uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller om det råder väsentligt 
förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida 
överenskommelsen om partnerskap kan fortsätta. 
 
Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse 
inte sker utan dröjsmål. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan 
parterna. 
Det är styrgruppen som ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det eller om 
det annars är påkallat. 
 

18. Ändringar och tillägg  
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse samt dess bilagor ska för att vara giltiga vara 
skriftliga och undertecknade av båda parter. 
 

19. Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där båda parter erhållit varsitt 
original. 
 
 
 
 
Uppsala [Datum]    Uppsala [Datum]   
 
 
[Namnförtydligande]    [Namnförtydligande]  
För Omsorgsnämnden   För föreningen FUB-gården Tallkrogen 
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