PROJEKTSKISS FÖR
”GARDEN CAFÉ FRÅN FRANCHISE-IDE TILL PROTOTYP”
Bakgrund – pågående utvecklingsarbete - nu Södertälje
När föreningen X-Cons till initiativ till att bilda Stiftelsen IoU Design var det för att göra
skillnad – inte minst vad gäller att skapa jobb och en ny bättre karriär för f.d. kriminella. I
flera år har man nu i olika projekt utvecklat koncept på temat social franchising – med
affärsområden som möbelproduktion och försäljning av Smart-Mat i Gardens Cafés. Nu
driver Stiftelsen och X-Cons lokalt i Södertälje med Coompanion som projektkoordinator och
i partnerskap med kommunen, samordningsförbundet, Telge Tillväxt och flera andra aktörer
två förstudier för att undersöka förutsättningarna för ett praktiskt genomförande av dessa
sociala innovationer i verklig produktion. Detta knyter an till Södertäljes stora strategiska
satsning pa de gröna näringarna med hållbar livsmedelsproduktion från jord till bord i ESFprojektet ”Matlust”. I detta kluster kommer Garden Cafés spira och växa, för att sen spridas
till Mälardalen och övriga Sverige. Kontakter är redan etablerade. Där står vi just nu.
Projektide i denna ansökan – vilka problem avses lösas?
IoU Design, Coompanion Sthlms län och det övriga partnerskapet nämnt ovan vill genomföra
ett första lokalt ”fall” i Södertälje. Vi vill vid Maren i centrala Södertälje öppna ett första
”Garden Café” och koppla det till bygget av en ny lokal avdelning inom X-Cons. Detta blir en
”testbänk” för vidare spridning av konceptet. Stor vikt ska läggas vid empowermentprocesser,
deltagarnas inflytande och delaktighet och skapandet av ett fungerande arbetsintegrerande
socialt företagande med stor skalbarhet och spridningspotential. Affärsmodellen kräver
konkreta och realiserade former för avtal och uppdrag med kommun, samordningsförbund
och arbetsförmedlingen likaväl som kontrakt med leverantörer, franchisetagare och
utbildningsgivare. Det vill vi skapa!
Målgrupper
Vi vänder oss till f.d. kriminella, långtidsarbetslösa, nyanlända personer med utländsk
bakgrund som vi mixar med sociala entreprenörer, personer som arbetat i och även ägt caféer
samt till andra intressenter som vill bidra till start och drift av ett Garden Café vid Maren.
Aktiviteter som kan bidra till lösning
Vi vill skapa en introduktions- och rekryteringskurs för målgruppen som ska arbeta i våra
Gardén Cafés. Vi vill ihop med partners och berörda myndigheter utveckla en nödvändig
finansieringsmodell för kursen baserat på de möjligheter som kommun, arbetsförmedling, AF
och utbildningsaktörer (inte minst folkbildningen) erbjuder. Vi kommer därefter rekrytera
deltagare, genomföra en första omgång om minst 20 personer av denna introduktions- och
rekryteringskurs och sen utvärdera och analysera utfallet – bl.a. genom brukarrevision.
Genomförargrupp/styrgrupp
Stiftelsen IoU, föreningen X-cons, kommunala bolaget Telge Tillväxt, bildningsförbund i
Södertälje, Södertälje Samordningsförbund och föreningen Coompanion. Detta partnerskap är
redan ”samövat” och har stor genomförandepotential inkluderande stark politisk förankring
och ett brett stöd i näringsliv och civilsamhälle.
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