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UPPGIFTER OM UTVECKLINGSIDÉN
Namn: Sociala Solceller
Kontaktperson: Marja Koivisto, Verdandi, mobil: 070-070 76 50
e-post: marja.koivisto@verdandi.se
Utvecklingsgrupp:
Verdandi: Marja Koivisto, 070-070 76 50
Blå Bandsrörelsen/Blå vägen: Jan Karlsson, 0730-81 88 67
ABF: Peter Zetterman, 070-610 11 90
Coompanion: Sven Bartilsson, 070-574 54 44
Hela Sverige ska leva: Pia Tingvall, 070-999 16 56
Värmlandskooperativen: Leif Tyrén, 070-562 56 37
Kooptjänst: Lelle Karlsson, 0467-299 242 82
Vägen ut: Pernilla Svebo Lindgren, 073-688 99 71
Mikrofonden: Ulla Herlitz, 070-362 82 34
Bakgrund: Sverige brottas med flera samhällsutmaningar, varav
långtidsarbetslösheten (för stor, och destruktiv för individ och
samhälle, 120 000 långtidsarbetslösa/2015) och miljöomställningen
(för långsam) är avgörande att lösa för att vi ska nå ett socialt
och miljömässigt hållbart samhälle. Civilsamhället och den sociala
ekonomin har under senare år blivit en kraft att räkna med vad
gäller att stödja människors väg in på arbetsmarknaden. ETC El har
utvecklat idéer, projekt och företag som skalar upp omställningen från
smutsig till ren el, till exempel genom att bygga solcellsparker, se
bifogad bilaga – artikel från exemplet Solcellsparken i Katrineholm.
Vilka erfarenheter/kunskaper finns det inom området i utvecklingsgruppen?:
ABF – folkbildning av deltagare i sociala företag. Studiecirklar, svenskundervisning, samhällskunskap, miljöteknik, kunskap om att arbeta med solenergi. Har producerat ett studiematerial kring utvecklingen av solenergi i samarbete med Johan Ehrenberg, ETC EL.
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Blå vägen – Blå Vägen har bedrivit en omfattande arbetsmarknadsverksamhet sedan år 2000. Först inom Spånga Blåbandsförening, som
utvecklade det program som Blå Vägen arbetar med och som består
av kompetenshöjande undervisning, praktisk arbetsträning och praktik med yrkesintroduktion med språkstöd och matchning mot arbete.
Blå Vägen har lång erfarenhet av att arbeta med gröna jobb och näringar och har anställda med kompetens inom området solceller och
förnyelsebar energi. Blå Vägen vill arbeta med solcellstekniken
i Spångaområdet som omfattar bland annat Hjulsta koloniområde
där Blå Vägen arbetar med odlingar och bi- och pollineringsprojekt
idag. Området ligger i ett större miljonprogramsområde och är klassat som utanförskaps- och högriskområde (Hjulsta-Tensta-Rinkeby)
i nordvästra Stockholm. Blå Vägen är ett företag inom sociala ekonomin som ägs bland annat av ideella föreningen Spånga Blåband som
ingår i den samlade nykterhetsrörelsen. Blå Vägens syfte är att hjälpa
människor som är långtidsarbetslösa och även i vissa fall långtidssjukskrivna till arbete och bättre liv. Blå Vägen har många egna arbetsträningsplatser med anställda handledare inom branscherna kök, café,
catering, lokalvård, snickeri, sömnad och hantverk, gröna jobb med
odling, trädgårdsskötsel och pollineringsprojekt, data och it, administration och ekonomi och reception. Blå Vägen samarbetar med offentlig sektor, som arbetsförmedlingen och socialtjänsten, samt med folkbildningen via studieförbund och folkhögskolor. Blå Vägens anställda
har en rad olika kompetenser inom olika yrken, språk och kulturer.
Blå Vägen är religiöst och politiskt neutralt.
Verdandi – Verdandi är en socialpolitisk organisation som arbetar för
social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle. Verdandi har verksamhet på 49 orter i landet och bedriver sociala företag på fem orter. Verdandi vill starta solcellsparker kopplade till sina sociala företag
i Trollhättan och Kumla. Idag arbetar Verdandi med sociala företag som
fokuserar på arbetsträning av långtidsarbetslösa, med tjänster som
transport, flytt, skötsel av parkområden, samarbete med socialtjänstförvaltningar kring akutboenden och kaffestugor, secondhand-butiker,
samt ett kooperativ i Kumla, ”Växthuset” (kooperativ med LO, Centern, Verdandi och en kurdisk förening). Verdandi är religiöst och
politiskt obundet.
Värmlandskooperativen – I samverkan med lokala krafter pågår ett
arbete i syfte att starta tidigare ScanMoule AB i ny konstellation.
ScanModule AB är en toppmodern solpanelsfabrik med eget forskningscentrum som är försatt i konkurs. Parallellt arbetar Värmlandskooperativen med produktion av en handbok för start av kooperativa
solparker baserad på olika affärsmodeller.
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Coompanion – vill bidra med projektledning, rådgivning och stöd
i processarbetet.
Hela Sverige ska leva – vill i projektet prova tre modeller för gemensamägda solcellsparker på lokal nivå i olika delar av landet. Ett mellanting mellan det verkligt lilla och det stora, kommersiella. Där en bygd
går samman i ett kooperativ, en ekonomisk förening eller ett företag
för att tillsammans investera i att producera förnyelsebar energi.
Om det är i en park, eller på ett stort ladugårdstak eller på flera tak
i en by – det är egalt. Ju fler olika lösningar desto bättre. Vi vill se en
spridning över landet av flera skäl:
• Sverige är ett avlångt land där förutsättningarna för solelsproduktion varierar. Därför är det bra att modeller utvecklas och testas
i olika förhållanden.
• Genom att sprida solcellsparker över landet ökar möjligheterna
för intresserade att kunna göra studiebesök på en anläggning och
där hitta kunskap och inspiration för egna projekt.
Vi vill göra det enkelt och intressant att göra sin egen el genom att erbjuda bygdegrupper ett ”kit” som innehåller ett komplett solcellspaket
färdigt för montering, ett studiepaket och företagsrådgivning. För att
lyckas med det behöver vi samarbetspartners som kan bidra med
specifik kompetens. Hela Sverige ska leva företräder 5 000 lokala bygdegrupper i hela landet. Inom detta stora nätverk vill vi genom projektet vaska fram sex bygder spridda över landet, som är intresserade av
att tillsammans skapa bygdens egen el genom solens energi.
Vägen Ut! kooperativen – vill analysera möjligheten att utveckla produktion av solenergi inom befintliga sociala företag. 2015 hade Vägen
Ut! elva sociala företag och en omsättning på 46 Mkr. Vägen Ut! har
100 anställda och fler än 200 som deltar i det dagliga arbetet. Under
2014 genererade Vägen Ut! med drygt 100 anställda 52 miljoner kronor i samhällsekonomisk vinst. Samhället tjänade 50 miljoner kronor
på att tidigare långtidsarbetslösa personer nu kan försörja sig själva
och betala skatt.
Mikrofonden Sverige– Mikrofonden Sverige (Hela Sverige ska leva,
Coompanion, Ekobanken och JAK) – en finansiell aktör för den sociala
ekonomins företag vill delta och bistå med information och utveckling
av finansiella instrument inom det aktuella projektet.
Kooptjänst – vill starta en solcellspark i sin parkverksamhet i Vingåker
som i dag drivs som ett socialt företag med koppling till arbetsträning
och med uppgiften att stödja långtidsarbetslösa att komma tillbaka till
arbetsmarknaden.
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Syfte och mål med projektet: Vårt mål är att analysera möjligheterna till att utveckla våra respektive verksamheter med
uppgiften att starta solels-produktion och därigenom skapa
meningsfull sysselsättning och utveckling för långtidsarbetslösa
samt samhällsnytta genom att bidra till omställningen till ett
hållbart samhälle.
Projektet avser att formulera ett antal pilotprojekt inom respektive partners verksamheter, enskilt eller i samverkan med
en eller flera partners. Pilotprojekten ska formas så att idéerna
kan skalas upp och genomföras på fler platser än den ursprungliga. Projektet vill utarbeta modeller utifrån ett antal
diversifierade parter med olika förutsättningar:
–
–
–
–

Stora organisationer/sociala företag
Små organisationer/sociala företag
Organisationer/sociala företag i utsatta storstadsområden
Organisationer/sociala företag i landsbygdsområden

I projektet ingår att titta på olika finansieringslösningar att gå
vidare med för att finansiera pilotprojekten. Förutom EFS kan
stöd sökas hos till exempel Energimyndigheten.
Målgrupper: Långtidsarbetslösa, människor med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan, sjukskrivna,
unga, nyanlända.
Samverkanspartner:
Verdandi: Marja Koivisto, 070-070 76 50
Blå Bandsrörelsen/Blå vägen: Jan Karlsson, 0730-81 88 67
ABF: Peter Zetterman, 070-610 11 90
Coompanion: Sven Bartilsson, 070-574 54 44
Hela Sverige ska leva: Pia Tingvall, 070-999 16 56
Värmlandskooperativen: Leif Tyrén, 070-562 56 37
Kooptjänst: Lelle Karlsson, 0467-299 242 82
Vägen ut: Pernilla Svebo Lindgren, 073-688 99 71
Mikrofonden: Ulla Herlitz, 070-362 82 34
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Förbättrad samverkan med myndigheter och civilsamhällets
organisationer:
Projektet kommer att söka samverkan med lokala myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen men också nationella, till
exempel Energimyndigheten och Tillväxtverket.
Projektets upplägg med en gemensam idé, projekt och genomförande mellan nio partners inom social ekonomi bidrar till ökad
samverkan och också många framtida goda synergieffekter.
Tidsplan och budget:
Tidsplan:
Utbildning och processarbete i gruppen, juni 2016.
Skrivarbete och konkretisering av idé: augusti 2016.

Budget:
Utbildning och processarbete, 12 personer, en dag 		
Arbetstimmar, cirka 64-65 timmar x 420 kronor
(26 880-27 300)					

50 000:27 050:-		

Totalt äskat belopp: 				

77 050:-

Horisontella kriterier:
Projektet fokuserar på att skala upp omställningsarbetet mot en hållbar miljö
inom verksamheterna i den sociala ekonomin. Arbetet i projektet ska präglas
av jämställdhet, lika-behandling, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Programområde 1 eller 2:
Projektet kan kopplas till båda programområdena genom ambitionerna:
– att utveckla kompetenta chefer, ledare och medarbetare i civilsamhället och sociala ekonomin.
– inkluderande arbetsplatser i sektorn med olika kompetensprofiler
och arbetsförmågor.
– stöd och prioritering av socialt företagande.

