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Johns krog 
ger unga 
jobb och stöd
E

nligt John Berglund är upplägget en 
win-win. 

Åtta ungdomar i åldrarna 16–20 
år får ett trivsamt boende med sjö-
utsikt och utbildad personal i Villa 

Talliden i Rönninge. De blir vinnare i och 
med att de får hjälp att skapa vardagsru-
tiner samt praktikarbete i John Berglunds 
restaurang att sätta upp i sitt 
CV. Vill ungdomarna hellre 
få sin praktik inom någon 
annan bransch, hjälper John 
Berglund till att hitta en 
annan plats inom projektet.  

John Berglund, köksmästa-
re och delägare i Talliden, hyr 
ut rummen till Magelungen, 
ett gammalt känt företag 
inom området behandling, 
skolor med mera. Förutom 
hyran får han arvode för att 
han introducerar ungdomar-
na i arbetslivet. 

Hans företag, Villa Talliden AB, blir vin-
nare genom att ekonomin blir mer stabil. 
Det är en stor fördel att verksamheten inte 
blir lika säsongsberoende som tidigare. 

Samtidigt tycker John Berglund att han 
personligen blir en vinnare. Han har under 

Hos John Berglund finns inga förlorare. 
Åtta ungdomar får  stödboende  och jobb 
samtidigt som John och hans företag får 
en stabil ekonomi.

Förutom 
hyran får 

han arvode 
för att han 

introducerar 
ungdomarna i 

arbetslivet

Gör som John Berglund som driver Villa Talliden i Rön-
ninge och testa omsorgsbranschen. Han har ändrat om 
sitt lilla hotell till stödboende för ungdomar, som också 
får en introduktion till arbetslivet i hans restaurang. 
Möjligheterna är många för småföretagare som vill 
kombinera företagande med att hjälpa andra.
Av Ingrid Kindahl
Foto Roger Olsson

många år sökt en hållbar modell för att 
hjälpa andra människor, och nu har han 
skapat den. 

– I 20 år jobbade jag som köksmästare på 
lyxkrogar runt om i världen, i restaurangen 
på amerikanska centralbanken (FED) på 
Manhattan, som privatkock hemma hos 
stenrika människor. Det var jätteroligt och 
smickrande att vara efterfrågad. Men – vad 
var den djupare meningen? 

DET ÄR SJU ÅR sedan John Berglunds mam-
ma köpte Villa Talliden och lockade hem 
sin son för att dra i gång en restaurang- och 
hotellverksamhet. Redan från början fick 
John idén att de små men vackra rummen 
kunde bebos av flyktingar som skulle er-
bjudas arbetslivsintroduktion. Då fick han 
nobben av kommunen. 

– Men jag har hela tiden haft en och 
annan ung person här, som har behövt få 
struktur på tillvaron. Ibland har socialtjäns-
ten eller privatpersoner vänt sig till mig 
när någon ungdom har behövt jobba här 
ett tag. Jag har god erfarenhet av det, säger 
John Berglund. 

Hans restaurang är inte vilken som helst. 
Kvaliteten är mycket hög och en av de 
bärande tankarna är att använda närpro-

ducerade råvaror som svamp, fisk, frukt, 
grönsaker och örter.

– Det blir väldigt bra samtal med ungdo-
marna under turerna i skogar och trädgår-
dar, säger han. 

NU FALLER ALLA BITAR på plats, för 37-åriga 
John Berglund har inte nöjt sig med bara 
kockjobbet. 

Han har pluggat också. Filosofi, psy-



nr 5 2014
www.driva-eget.se   57

kologi och musik vid Stockholms Musik-
konservatorium – bland annat. Alla dessa 
kunskaper är bra att ha när man kommuni-
cerar med ungdomar, påpekar han. 

Så John Berglund är fullt beredd på att 
de första ungdomarna flyttar in. 

Rik blir han inte, men han kan skära ner 
på arbetstiden från 80 till 50 timmar i veck-
an, firmans ekonomi är stabiliserad – och 
hans arbetsliv får ytterligare mening. ‹‹

TRE RÅD FRÅN JOHN
n DU KAN BÖRJA MED att vara underleverantör till ett vård-
företag, det är mindre marginaler men du slipper mycket 
administrativt. 
n SE TILL ATT din affärsidé stämmer med dina egna värde-
ringar.
n PRIORITERA STABILA inkomster framför stora. Det skapar 
ett lugn som gör att du kan utveckla företaget.

MER LÄSNINGGE DIG IN I OMSORGSBRANSCHEN – SÅ  FUNKAR DET ‹ ‹
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DRIV FÖRETAG I OMSORGS-
BRANSCHEN – SÅ FUNKAR DET
n Människors behov av stöd och hjälp är 
aldrig sinande och här finns utrymme för 
privata initiativ. Samtidigt är företagande 
och vinster inom dessa branscher politiskt 
kontroversiella – och vid ett regeringsskifte 
kan de komma att påverkas.

– I princip all frivilligvård vi köper upp är 
privat. Upphandlingarna sker via ramav-
tal och sedan avropar vi vid behov, säger 
Marianne Saur Hedlund, som är socialchef i 
Sundbybergs stad. 

Man kan dela in behovet i två 
grupper: 

n BOENDE OCH SYSSELSÄTT-

NING.  Det kan vara som i 
John Berglunds fall, boende 
och sysselsättning för tonår-
ingar. Men sysselsättning kan 
också vara exempelvis ”dagis” 
för dementa eller jobbsökarkurser. 
n BEHANDLING OCH STÖD. Det kan handla 
om åldringsvård, missbruksvård av olika 
slag, barn som behöver utredningshem, 
ungdomar som behöver stöd, har ätstör-
ningar eller självskadebeteenden. 

DET FÖRETAG SOM vill in på den här mark-
naden måste bevaka socialtjänsternas 
upphandlingar. Ofta slår sig mindre kommu-
ner samman och genomför upphandlingar 
tillsammans vart fjärde eller vart sjätte år. 

Denna typ av upphandling görs enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling). Men det 
finns även en annan lag som styr det sociala 
företagandet: LOV, lagen om valfrihet. Inom 
LOV sker kommunernas upphandling konti-
nuerligt. Ett krav för att svara på anbud enligt 

”I princip all 
frivilligvård 

vi köper upp 
är privat”

LOV är att man är valbar hela tiden, det vill 
säga ständigt har lediga platser.

FAMILJERÅDGIVNING ÄR en tjänst som efter-
frågas allt mer, särskilt efter semestern och 
efter jul. Sedan 1995 är kommunerna skyl-
diga enligt lag att erbjuda familjerådgivning. 
Nästan alla mindre kommuner köper tjäns-
ten, oftast genom LOV-upphandling. Det gör 
att de som söker familjerådgivning har flera 
utförare att välja mellan. En del kommuner 
upphandlar familjerådgivning via LOU. 

Ett annat område där efterfrågan är stor är 
familjehem, alltså att en familj tar emot barn 
som behöver ett nytt hem permanent eller 
temporärt. Här ser Marianne Saur Hedlund 
en tendens till professionalisering, som hon 
vänder sig emot. 

– Företag hyr ut familjehem till oss. Vi är 
kritiska, dels eftersom vi tvingas betala mer 
än om vi har direktkontakt med familjehem-
met, dels för att det ger socialtjänsten sämre 
kontroll. Det här har blivit en vinstbransch. 
Men tanken var ju att en vanlig familj skulle 
öppna sitt hem för någon som behöver, säger 
hon. ‹‹ 

I John Berglunds 
restaurang får 

ungdomarna 
praktik. Många 

av ingredienserna 
odlar de själva. 

Ovan är 
Villa Talliden 

där de unga bor.

SÅ MYCKET BETALAR 
SOCIALTJÄNSTEN
Här är några exempel på hur mycket social-
tjänsten i dag betalar för olika omsorgstjäns-
ter. Observera att variationerna är stora. 

l Behandlingsplats ungdomar: Normalt mel-
lan 1 500 och 3 500 kr/dygn. Mer i extremfall.
l Boendeplatser för vuxna som behandlas för 
till exempel missbruk: Cirka 1 000 kr/dygn. 
l Familjerådgivning: Cirka 800 kr/timme.
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Sveriges mest välsorterade leverantör av emballage

Sänkta priser!
Nu sänker vi priserna med i 
genomsnitt 20% på wellådor

Fraktfritt på order 
över 2000:-

www.packoplock.se 
020-50 58 50

0,50

68 olika E-handelspåsar!
Från kr/st.

0,69

370 olika postemballage!
Från kr/st.

55:-

16 olika sträckfilmer!
Från kr/rulle.

Förbättrad kvalitet!
Alla lådor har nu nyfi ber i det yttre lagret!

Svårt att 
tjäna pengar 
som god man
Det råder brist på gode män och förvaltare 
runt om i kommunerna. Kan det vara en 
affärsidé för en småföretagare? Tveksamt, 
även om det finns de som försöker.

 Av Ingrid Kindahl

Den som är god man eller förvaltare för en annan person 
kan inte fakturera för att få sitt arvode. Ändå händer det 
allt oftare att gode män driver sin verksamhet professio-
nellt. De slår sig samman med några andra i en lokal och 
ser det som ett arbete och/eller som utfyllnad till ett eget 
företagande. 

Det berättar Jonas Bokstedt, jurist hos överförmyndar-
förvaltningen i Göteborgs stad. 

GOD MAN ELLER FÖRVALTARE utses av kommunen och den 
ursprungliga tanken var att detta skulle vara i stort sett 
ideellt arbete. Arvodet ska vara ”skäligt” enligt lagen, och 
Sveriges Kommuner och Landsting har utfärdat rekom-
mendationer för att tillämpningen ska bli så enhetlig som 
möjligt. 

Arvodet beräknas som procent av prisbasbeloppet och 
kan variera från 10 till 25 procent av det. Är uppdraget 
komplext blir arvodet större, men som tumregel får en 
god man någon tusenlapp i månaden före skatt, alltså 
mellan 10 000 och 15 000 om året. Dessutom får man 
kostnadsersättning, men det handlar om småsummor. 

Arvodet betalas antingen av huvudmannen eller av 
kommunen. Kommunen betalar ut som för lön, alltså 
med preliminärskatten avdragen. Om huvudmannen beta-
lar, måste den gode mannen själv se till att sociala avgifter 
betalas in till Skatteverket. 

ENLIGT LAGEN BEHÖVER varken god man eller förvaltare 
någon särskild utbildning – de ska vara lämpliga och rätt-
rådiga. Men i Göteborg finns ett beslut på att alla måste 
genomgå en utbildning. 

– Tack vare det har vi ganska lätt att rekrytera nya gode 
män/förvaltare. I många små kommuner är det jättesvårt. 
De fall som har uppmärksammats i pressen där gode män 
inte har fungerat har alla gällt små kommuner. Ändå har 
jag själv polisanmält tre personer senaste tiden här i Göte-
borg, säger Jonas Bokstedt. ‹‹

FOTNOT: God man hjälper sin huvudman med ekonomin, 
men hon eller han har fortfarande sin rättshandlingsför-
måga och kan själv till exempel göra bankuttag. Förvaltare 
innebär tvång. Huvudmannen ska skyddas från sig själv eller 
andra och förvaltaren bestämmer i stort sett allt. 


