
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Hunddagis HUNDra procent 
 
Motivering till nomineringen 
I detta projekt så förenas flera nyttor. Arbetskooperativet Fristad bygger upp ett nytt ben i sin viktiga 
verksamhet då man startar ett Hunddagis, som erbjuder riktiga arbeten för de som står långt från 
arbetsmarknaden, samt platser för arbetsträning. Ett hunddagis är dessutom starkt efterlängtat av 
alla arbetande hundägare. 
 
Konkreta resultat 
Konkreta resultat är nya årsarbetstillfällen, plats för arbetsträning och plats för 16 hundar på 
hunddagiset. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Det relativt nystartade arbetsintegrerande sociala företaget Fristad drev och driver i samverkan med 
kyrkan en lunchservering i Krokom sedan ett par år. Det fanns ett intresse för djur inom Fristad, och 
därför väcktes idén om att starta ett hunddagis. Projektet handlar om investeringen att få lokalerna 
lämpliga för ändamålet. I samverkan med kommunen byggdes ett gammalt tomt stall om till 
hunddagisboxar, reception och personalutrymmen. På området finns en annan hyresgäst, ett 
naturbruksgymnasium med bl a smådjursutbildning, och förutsättningar finns för samarbeten med 
veterinär, hundträning och utbildningar både för elever, hundar och de som står långt från 
arbetsmarknaden. Gensvaret från hundägare som söker hunddagisplats har varit över förväntan 
stort, eftersom ett annat hunddagis gick i konkurs under projekttiden, och kraven på hundägarna är 
att man inte får lämna en hund ensam en hel dag, vilket är problematiskt för förvärvsarbetande 
hundägare som inte kan ha hunden med på jobbet. Kort sagt gynnas både socialfondsmålgruppen, 
hundarna, gymnasieeleverna och hundägarna av resultatet av detta projekt. 
 
Geografisk täckning 
Krokoms kommun, Jämtlands län, i viss mån även Östersunds kommun, Jämtlands län. 
 
Tidsperiod 
Satsningen startade våren 2018 och öppning beräknas i slutet av maj 2019. 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Leader Sjö, Skog & Fjäll 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
2. Socialfonden: Främja lokal utveckling genom att stärka individers ställning på arbetsmarknaden 
och bidra till att öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Kopplingen är att det skapas fler riktiga jobb för människor med lönebidrag + att de utbildas i att 
sköta om hundar + att de kan erbjuda väl behövliga platser för arbetsträning på hunddagiset. De kan 
erbjuda en miljö på en naturnära plats med kontakt med djur (hundar), som är dokumenterat 
välgörande för bland annat utbrända. 
 
  



Kontaktperson för nominerat förslag 
Jennie Lantz, limbs.lantz@gmail.com 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Catarina Nordin Thorpe, catarina@sjoskogfjall.se 
 
Din e-postadress 
catarina@sjoskogfjall.se 
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