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:
Hållbart Grönt Entreprenörskap
Kontaktperson för gruppen: Lotta Johansson,
Ulla-Mai Ceder Lindberg
Telefonnummer: Lotta 076 246 00 56
Ulla-Mai 070 340 37 69
E-post: lotta.johansson@helasverige.se
ulla-mai@blavagen.nu
Utvecklingsgrupp (namn och organisation på samtliga i gruppen):
Hela Sverige ska leva, Lotta Johansson
Spånga BlåBand, Blå Vägen, Ulla-Mai Ceder Lindberg
Rena Resurser, Olle Klint
Hela Människan, Mats Wåhleman
Tanke och Handling, Bo Blideman
Coompanion Stockholm, Mauricio Chacana, Emilia Darsell
Coompanion Roslagen, Bridget Wedberg
Sensus Stockholm, Rosario Ali
Stadsmissionen Stockholm, Maria Lagerman
Verdandi, Marja Koivisto
Forum, Ludvig Sandberg
Tollare Folkhögskola, Våra Gårdar, Anders Aronsson
Vägen Ut Kooperativen, Pernilla Svebo Lindgren
Mikrofonden Sverige, Ulla Herlitz
Om utvecklingsidén
1. Kort bakgrund till utvecklingsidén
Bakgrunden i korthet är att vi är ett antal organisationer, 15 st, som med varierande tid och med
olika erfarenheter, metoder, modeller och i olika projekt arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. Vi är
bra på det och ser möjligheter att i samverkan genomföra följande projekt.
Syftet med projektet är att skapa fler arbeten och nya sociala företag för och tillsammans med
människor som står utanför arbetsmarknaden, (långtidsarbetslösa unga och äldre, och personer med
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funktionshinder, nyanlända och kvinnor i patriarkala miljöer) bland annat i utanförskapsområden inkl
högriskområden.
Vi skapar och utvecklar den sociala ekonomins näringsliv i ett innovativt entreprenörsinriktat
sammanhang med målet hållbar utveckling både miljömässigt och socialt.

2. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området i utvecklingsgruppen
Lokalt utvecklingsarbete, arbetsförmågebedömning, matchning mot arbete, praktiskt och teoretisk
yrkesintroduktion med språkstöd, den sociala ekonomins entreprenörskap och företagande, metoder
för social franchising, kooperativ rådgivning, finansieringsfrågor, utbildning och folkbildning,
kompetens i lokalfrågor och om support till lokalt kulturarbete, språkkompetens, solcellsparker,
arbetsgivar/avtalsfrågor, marknadsföring, produktutveckling, försäljning, IT, kan samverkansfrågor
genom Överenskommelsearbetet, integrationsarbete och upparbetade kontakter med nyanlända,
med mera.
3. Beskriv syfte och mål med utvecklingsidén
Ett antal piloter: Gröna jobb och näringar, pedagogiska trädgårdar, ren städning och
fastighetsservice, kooperativt hotell, turism, lokala servicecentra, textilåtervinning och remake,
distribution av lokalproducerade varor, garden caféer, blixtbemanning, ekobygg.
Piloterna utvecklas och startas bland annat enligt konceptet social franchising och annat företagande
inom den sociala ekonomins entreprenörskap. Mentorer, finansiering, utbildning, yrkesintroduktion
(teoretisk och praktisk), produktutveckling, marknadsföring, arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor med
mera.
Syftet med projektet är att skapa fler arbeten och nya sociala företag för och tillsammans med
människor som står utanför arbetsmarknaden, (långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, unga och
äldre med funktionshinder, nyanlända och kvinnor i patriarkala miljöer) bland annat i
utanförskapsområden inkl högriskområden.
Vi utvecklar ett arbetsliv som är socialt inkluderade och därmed motverkar långtidssjukskrivningar
och arbetslöshet.
I projektet ingår också en kontinuerlig kompetensutveckling för den sociala ekonomins medarbetare
och sysselsatta. Den är är kopplad till en arbetsmarknad i stor förändring, den skapar förutsättningar
för människor att behålla sina arbeten och för att ger fler människor till sysselsättning.
Projektet syftar också till att skapa stödstrukturer i bred samverkan inom den sociala ekonomins
entreprenörskap/företagande i landet/länen; bland annat med kompetenser inom marknadsföring,
produktutveckling, nätverk, mentorer, handböcker i entreprenörskap med mera.
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Vi skapar och utvecklar den sociala ekonomins näringsliv bland annat genom konceptmodellen, för
att underlätta implementering och spridning i ett innovativt entreprenörsinriktat sammanhang med
målet hållbar utveckling både miljömässigt och socialt. Att utveckla entreprenörskapet innebär också
en strategisk påverkan på vår samhällssyn på ett inkluderande näringsliv baserat på en demokratisk
värdegrund.
4. Beskriv målgrupp i utvecklingsidén
Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, unga och äldre med funktionshinder, nyanlända och kvinnor i
patriarkala miljöer.
Förtroendevalda, verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och övriga anställda inom den sociala
ekonomins organisationer.
5. Beskriv samverkanspartner och intressenter i utvecklingsidén
Våra partners och deras kompetenser finns beskrivet under punkt 1 och 2 samt under
utvecklingsgruppen. Respektive part har dessutom egna kontaktnät, medlemmar,
samarbetsorganisationer som tillför kompetens till projektet.
6. Bidrar utvecklingsidén till förbättrad samverkan mellan myndigheter och civilsamhällets
organisationer/social ekonomi, hur då i så fall?
Ja, det är ett arbetsmarknadsprojekt och ska ske i samverkan med AF, ev Försäkringskassan och de
kommunala socialförvaltningarna och andra kommunala organ.
7. Tidsplan och budget (hur kommer pengarna att användas och hur mycket ni bedömer det
kostar)
Start 15 mars, tre månaders arbete fram till och med utlysningen för PO2. I arbetet ingår ansökan för
PO1, klar i april.
Vi beräknar att kostnader för samordnande/skrivande/kontakt medfinansiärer, nya partners mm personer, två stycken – tillsammans uppbär 90 % i lönekostnader under de tre månaderna.
Resterande 10% ligger på timmar för övriga partners.
Summa inkl PFA 60 350:Övriga verksamhetskostnader; workshops två stycken, en i början för att dra riktlinjer, en i slutet för
att fastställa ansökningarna. Kostnader för lokal. Samtliga parter bidrar med egeninsatser.
Summa 10 000:Totalsumma 70 350:8. Horisontella kriterier, hur kommer utvecklingsidén att arbeta med det?
Jämställdhetsintegrering – genomsyrar den sociala ekonomins värdegrund
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar – skapa miljöer som är tillgängliga för
personer med funktionshinder, både fysiskt, psykiskt och praktiskt, internetbaserade hjälpmedel,
dokument på Lättläst mm.
Hållbar utveckling – grunden för våra samarbetspartners är hållbar utveckling, inte minst illustrerat
av våra piloter.
Likabehandling och icke-diskriminering – den sociala ekonomin är mångkulturell och bygger på den
demokratiska värdegrunden.
Vi avser också att använda ESI-support, upphandlade av ESF för att hjälpa oss med de horisentelal
kriterierna.
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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