Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)

Beslutsunderlag till styrgruppen
Fyll i nedanstående överenskommelse för utvecklingsgruppens projektidé och skicka senast 24:e
februari kl. 12.00 till sara.jongren@coompanion.se. Beslut för medel till utvecklingsgrupper fattas på
PIACS styrgruppsmöte den 1 mars.
Uppgifter om utvecklingsidén
Namn på utvecklingsidén:

Hållbara stödstrukturer för ASF
Kontaktperson för gruppen: Jenny Kowalewski/Sven Bartilsson
Telefonnummer: 0705745444
E-post: Sven.bartilsson@coompanion.se
Utvecklingsgrupp (namn och organisation på samtliga i gruppen):
SKL Nätverket ASF: Falkenbergs kommun; Johanna Fredriksson, Göteborgs Stad; Anna Jansson
AF: Björn Elmqvist / Patrick Amofah
TVV: Eva Carlsson
Skoopi/Vägen ut: Christina Xenos
Kooptjänst: Lelle Karlsson
Coompanion: Jenny Kowalewski, Sven Bartilsson
Mikrofonden; Janne Svensson
Om utvecklingsidén
1. Kort bakgrund till utvecklingsidén
För att arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skall utvecklas till fungerande
arbetsmarknadspolitiska verktyg och kunna bidra än bättre till arbete för de som står långt från
arbetsmarknaden har det visat sig och dokumenterats, bl.a tidigare av Temagruppen, nödvändigt
med fungerande stödstrukturer.
Begreppet stödstrukturer kan betyda flera olika saker och kan beskrivas ur olika perspektiv
(funktioner, struktur, process, start, drift etc). Vi avstår här från att definiera eftersom det är något
som bör ske i det fortsatta arbetet. Men vi anser att det är rimligt att vidga begreppet till att
innefatta det offentliga stödet till företagens start och drift.
För att bättre kunna bidra till att fler får arbete genom sociala företag behöver samverkan mellan
aktörerna i stödstrukturerna fungera. Idag är det oklart om aktörerna delar bilden av vad som krävs
och vem som gör vad i den process som finns för start och drift av ASF. En nödvändig förutsättning
för en utveckling är att ha mer likartade bilder och en ökad förståelse för varandras roller och
möjligheter att stödja deltagare i sociala företag.
Utifrån en första skiss till processen för att ASF (se bilaga) vill vi klargöra behov, roller, befintligt stöd,
bristande stöd, finansieringsbehov/möjligheter och best practise.
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2. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området i utvecklingsgruppen
I en tidigare rapport från Temagruppen Entreprenörskap och företagande , gjordes en kartläggning
av de modeller för stödstrukturer för ASF i driftfasen som finns (koncortier/företagsgrupper, social
franchising, koncerner, säljorganistioner, inkubatorer etc) samt de aktörer som finns tillgängliga för
företagens start, affärs- och verksamhetsutveckling. Även en rapport gjordes om varför ASF lades
ner. Dessa är viktiga för fortsatta arbetet.
I SKLs nätverk runt socialt företagande finns mycket erfarenhet och en diskussion över kommun och
andra myndigheters roll som en del i stödstruktur. Idag finns det en rad olika praktiker utvecklade för
hur kommun och samordningsförbund stödjer sociala företag. Men det finns vad vi vet ingen samlad
bild och inte heller någon utvärdering av hur de offentliga aktörernas stöd bör vara utformat för att
bidra till uthållig och kontinuerlig tillväxt av företagen, inte minst så att resurser finns tillgänglig för
tillväxt parallellt med att befintliga företag får det stöd de behöver.
Arbetsförmedlingen har provat över landet tidigare upphandla utbildningar, men också att stöttat
och medverka i projekt.
I Skoopi finns erfarenhet av att bygga företagsgrupper, koncortier och koncerner som Vägen ut,
Koop-tjänst, Hudiksmodell, Basta mfl för företagens stöd, inte minst i driftsfasen.
Det finns även ett antal regionala projekt där inte minst Coompanion medverkar såsom t.ex 1000
jobb-Grundsteget i Göteborg. Erfarenheterna från dessa projekt skall tas tillvara.
3. Beskriv syfte och mål med utvecklingsidén
Utveckla långsiktigt hållbara stödstrukturer för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) utifrån
gemensam bild av processen för start och drift av sociala företag. För att uppnå detta vill de
samverkande parterna öka kunskapen om vad som fungerar bra, samt tydliggöra roller och vilken
samverkan som behöver ske.
Målet är att starta ett nationellt projekt som genomförs i ca 4 regioner. I projektet planeras tidigare
erfarenheter (från minst 4 orter) tas tillvara när lokala stödstrukturer byggs upp i samband med
etablering av nya sociala företag i ca 4 kommuner.
Tanken är också att involvera även andra pågående regionala ESF projekt där ASF etableras. På så vis
bidrar även de till skapandet av en nationell strategi.
Genom lärdomar av nationellt projekt kan sedan myndigheter och övriga stödorganisationer med
större precision utforma sina stöd.
Nu under förstudien så utvecklas processbeskrivningen, en rapport och ett lättillgängligt
presentations/utbildningsmaterial skapas. Den kan användas som underlag i parternas utbildningar
som planeras i andra förstudier. Samverkan kommer att ske med förstudier för kvalitetssäkring,
Akademi för kompetensutv, Upphandling, Arena för spridning och Hållbara finansiella instrument.

Projektägare

sida 2

Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)

Arbetet kommer även att skapa underlag för och underlätta planering i kommande upphandlingar för
de utbildningar som kan behöva görs av AF och andra.
Resurser och fungerande metoder kommer beskrivas. Det är ju ingen forskning som bedrivs i
förstudien, så det kan vara svårt att i denna fas värdera de sätt och stöd som kommer att beskrivas.
Men det bör ge en god grund för att sprida erfarenheter. Luckor/brister i stödsystem kommer att
identifieras. Dessa kan vara oklara roller, begränsningar i myndigheters mandat, brist på adekvata
program/bidragsmöjligheter, kompetensbehov etc.
Erfarenheterna och evaluering av stödstrukturers effektivitet skall bli en kontinuerlig process i
parternas samverkan. Målet är att bidra till att stödstrukturer finns tillgängligt i princip i alla
kommuner. Och att det finns en nationell samverkan t.ex mellan Skoopi och Coompanion som får
effekter även lokalt/regionalt.
Förstudien ger underlag för ansökan som kan lämnas i höst, Den bäddar för välförankrad verksamhet
regionalt och får fram underlag för medfinansiering.

4. Beskriv målgrupp i utvecklingsidén

Målgrupperna för ASF sammanfaller med ESF programmets; Långtidsarbetslösa,
Funktionshindrade, Nyanlända, Sjukskrivna. Unga
Utvecklingsidén är också strukturpåverkande. Arbetsförmedling, Coompanion,
SKL/Kommuner, Regioner med flera är målgrupp. Resultatet i form av metoder och kunskap
om utformningen av stödstrukturer hjälper dessa att utforma sin verksamhet.

5. Beskriv samverkanspartner och intressenter i utvecklingsidén
Coompanion Sverige med några regionala Coompanion.
Skoopi med deltagande av välutvecklade företagsgrupper som Vägen ut, Kooptjänst mfl. Deras
modeller får en möjlighet att sprida sig.
SKL och dess nätverk runt socialt företagande; främst genom 4 ”mogna” kommuner såsom t.ex.
Göteborg och Falkenberg och 4 kommuner med bristande stödstrukturer.
Arbetsförmedlingen
Mikrofonden Sverige genom regionala Mikrofonder.
Tillväxtverket; insatsområdet Ett öppet näringsliv.
Vi diskuterat att ha med bildningsorganisationer i senare skede. Även behovet av att i
genomförandefasen få med lokala näringslivsorganisationer.
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6. Bidrar utvecklingsidén till förbättrad samverkan mellan myndigheter och civilsamhällets
organisationer/social ekonomi, hur då i så fall?
Det är själva idén, att strukturerna för stöd i båda samhällssektorerna dansar tillsammans för
målgruppens behov av stöd.
7. Tidsplan och budget (hur kommer pengarna att användas och hur mycket ni bedömer det
kostar)
Arbetstid
Arbetsgruppsmöte mars

5h

Workshop i SKL nätverk 13 april

16h

Coompanions arbete fram till workshop mars-juni 8h i 12 veckor =

96h

Workshop 2 dagar

20h

Sammanfatta och utkast rapport

15h

Rigga/genomföra möten i de fyra nya kommunerna
med kärnan i lokala partnerskap

80h

Arbetsgruppsmöte runt analys/rapport

10h

augusti.

Färdigställa rapport och presentationsmaterial

20h

Underlag till ansökan

40h

Ersättningar Skoopi workshop, inläs, arbetsmöten,
medverkan från ASF i kommunmöte

160h

Summa arbetstid:

462h

Arbetskostnad med 447 kr/h

206 514

Resor till workshop/arbetsmöten kommuner 25st

20 000

Logi med övernattning
5 Coompanion, 8 kommunala 4 Skoopis, 2 AF, 1 TVV = 20 pers.

40 000

Total kostnad

266 514
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Offentliganställdas tid kommer utgöra medfinanisering
8. Horisontella kriterier, hur kommer utvecklingsidén att arbeta med det?
Jämställdhet: Under förstudien så ser vi till att representationen är balanserad. Vi analyserar
projektgruppens erfarenheterna om det finns erfarenheter av som pekar mot jämställdhetsproblem i
de olika stegen. Vi gör en analys till ansökan av jämställdhet.
Tillgänglighet. Under förstudiearbetet säkerställer vi att alla kan delta utan hinder. Genomförande
projektet utformas så att deltagare oavsett funktionshinder kan delta. I utvecklingen av ASF är
tillgänglighetsfrågan helt central. Det är kärnan i verksamheten.
Hållbar utveckling (miljö). Tåg är transportmedlet som prioriteras till möten. Tele/skypekonferenser
minimerar resandet.
Lika behandling och icke-diskriminering. Utgångspunkt är rättigheterna, särskilt rätten till arbete.
9. Programområde ett eller två?
Är den idé ni formulerat fokuserad på programområde ett ”projekt som underlättar för sysselsatta
kvinnor och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets
krav.” eller programområde två ”projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett
inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden.”? (citat om
programområde ett och två från ESF-rådets hemsida)
PO1
PO2
Både PO1 och PO2
Varken PO1 eller PO2
Vet ej

X
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