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arbetsmarknad genom det
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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:

Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på
arbetsmarknaden

Kontaktperson för gruppen:

Heidi Sandberg

Telefonnummer: 070-996 54 25

E-post: goran.pettersson@socialforum.se

Utvecklingsgrupp (namn och organisation på samtliga i gruppen):
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Johanna Nordenskjöld, Linus Bergström, Thomas Ericsson

Röda Korset

Magnus Lundén, Carl Gustafson

Hela Människan

Mats Wåhleman, Örjan Wallin

Frälsningsarmén

Johan Lahne

Erikshjälpen

Tomas Bjöersdorff

Verdandi

Raoul Hansson, Marja Koivisto

Kooptjänst

Lelle Karlsson

Myrorna

Caroline Andermatt, Kerstin Brage

Coompanion

Sven Bartilsson

Arbetsförmedlingen

Oscar Appelgren

Försäkringskassan

Maria Björklund

Sveriges Kommuner och Landsting

Leif Klingensjö (SKL är intresserade men behöver lite mer
tid för att fatta ett beslut om ja

Forum

Göran Pettersson

Göteborgs Räddningsmission

Heidi Sandberg, Emil Mattsson

Om utvecklingsidén
1. Kort bakgrund till utvecklingsidén
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Många organisationer inom det civila samhället är involverade i arbetsintegrerande verksamheter,
som second hand, på olika platser i Sverige. Syftet är att erbjuda möjlighet till arbetsintegration för
de målgrupper som ESF pekar ut. ESF pekar specifikt ut att framtida projekt ska prioritera:




myndigheters samverkan med det omgivande samhället för att stödja social delaktighet i
arbete
en inkluderande arbetsmarknad för de som är på väg in
civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomins bidrag till den nationella
arbetsmarknadspolitiken

Just dessa prioriteringar är det vi tar sikte på i den föreslagna förstudien. Vi ser att dessa second
handverksamheter är exempel på platser där människor erbjuds olika former av arbetsträning och
handledning som en bra väg ut på arbetsmarknaden. De personer som finns i verksamheterna skickas
från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas socialtjänster – vilket gör att en
förstärkt samverkan och bättre dialog mellan samverkansaktörerna är mycket viktig
Ett antal samverkande parter runt området finns som har ett gemensamt intresse av området.
Samverkansparterna vill använda second hand verksamheterna som exempel för att titta närmare på
hur man kan utveckla verksamheterna, från sina olika utgångspunkter, så att second hand
verksamheterna kan erbjuda en kvalitetssäkrad möjlighet för människor som av olika skäl står långt
från arbetsmarknaden.
2. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området i utvecklingsgruppen
Partnerorganisationerna som ingår i arbetsgruppen har relevanta kunskaper och erfarenheter från
pågående arbete med att stödja målgrupperna. De olika aktörerna är olika framgångsrika på att
hantera de olika målgrupperna men för många av verksamheterna ligger andelen personer som går
vidare till den öppna arbetsmarknaden på en hög nivå. De relevanta myndigheterna för beslut om
arbetspraktik finns med, liksom många av de stora aktörerna för second handförsäljning. Att både
Coompanion och Forum finns med innebär att vi säkerställer såväl kunskaper om affärsutveckling,
som förmåga till att sprida erfarenheterna och förvärvade kunskaper. Samverkanspartnerna har
också gedigen erfarenhet av utvecklingsprojekt och förstudier. De har både resurser, förmåga och
mandat att kunna genomföra förstudien, och det finns ett stort intresse för att det hela ska leda till
ett regionalt och lokalt förankrat projekt där metoder ska tas fram som kan skalas upp och spridas till
verksamheter runt om i landet (sannolikt runt 1000-1500 verksamheter)
3. Beskriv syfte och mål med utvecklingsidén
Samverkansparterna vill genom ett gemensamt utvecklingsarbete förbättra och kvalitetssäkra det
arbete som bedrivs, genom att använda second hand som exempel. Syftet är att på ett bättre sätt
hjälpa människor vidare in i och ut på arbetsmarknaden. Fokus för idén är verksamhetsutveckling för
att kunna erbjuda fler arbetsintegration. Tankar om att kunna inkorporera andra arbetsintegrerade
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verksamheter liksom återanvändning finns också i gruppen – men är inte i primärt fokus under
förstudien.
Detta ska parterna göra genom 5 paket:










Paket 1: samla kunskaperna om hur verksamheterna idag bedrivs och hur arbetsintegration
kan utvecklas och förbättras. Ett huvudfokus är kvalitetssäkring. Här inkluderar vi även de
olika roller (anställd, praktikant, styrelse, frivillig etc) som finns på platserna.
Paket 2: samla kunskaperna om organisationernas arbete med stöd och matchning och om
hur handledning i verksamheterna kan utvecklas och förbättras. Ett huvudfokus är
kvalitetssäkring och validering av kompetens. Här inkluderar vi även rekrytering av
handledare. samt insatser i form av kompetensutveckling i syfte att höja lägstanivån bland
handledare inom sektorn.
Paket 3: samla kunskaperna och dagens utmaningar att gå från arbetspraktik till den yttre
marknaden och hur länken mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer
kan utvecklas och fungera bättre – både för den enskilde och när det gäller samverkan
mellan parterna. Här kommer vi också att lyfta in frågor om vilka behov som den
kommersiella världen har, och hur aktörer inom second hand kan bidra till att de som finns i
våra verksamheter har rätt kunskaper. Detta paket kommer även att lägga tid på att
identifiera strukturella systemfel som finns mellan olika parter
Paket 4. samla kunskaperna om villkoren för att driva second handverksamheterna baserat
på olika grundläggande motiv. Behovet av modeller för affärsutvecklingen kring second
hand-verksamheterna ska identifieras.
Paket 5: samverkan med arbetsgruppen kvalitetssäkring och certifiering om att hitta
gemensamma kriterier för hela civilsamhället/social ekonomis roll i arbetsträning.

I en framtida projektansökan ska det utvecklas modeller inom alla paketen som ska kunna testas av
under projekttiden, för att åstadkomma en bredare utveckling med vägar in på arbetsmarknaden
genom second hand verksamheter. Under förstudieåret kommer huvudfokus ligga på att samla
kunskaperna.
4. Beskriv målgrupp i utvecklingsidén
Under förstudien vill arbetsgruppen lägga fokus på både framtida deltagare (långtidsarbetslösa,
sjukskrivna, unga, människor med funktionshinder och nyanlända) och de personer inom
civilsamhället/social ekonomi som arbetar med dessa personer. För att säkerställa att ett nationellt
förändringsarbete nås kommer också nationella kontaktpersoner för partnerorganisationerna att
finnas med i projektet.
5. Beskriv samverkanspartner och intressenter i utvecklingsidén
Se ovan.
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6. Bidrar utvecklingsidén till förbättrad samverkan mellan myndigheter och civilsamhällets
organisationer/social ekonomi, hur då i så fall?
Ja i mycket hög grad. Under förstudien genom att nationella kontaktpersoner inom både
myndighetsvärlden och det civila samhället/social ekonomi finns med i förarbetet, och på sikt också
genom att dessa aktörer utvecklar en långsiktig dialog. I genomförandeprojektet sker detta också på
ett mycket konkret sätt genom ett antal olika test av de modeller som plockas fram – på regional och
lokal nivå – där personer från både myndighetsvärlden och civilsamhälle/social ekonomi finns med.
7. Tidsplan och budget (hur kommer pengarna att användas och hur mycket ni bedömer det kostar)
Tid
Mars
mars

mars

mars

Aktivitet
Arbetsgruppsmöte per telefon – upplägg av
arbetet, samt val av samordnare
Beställning av 2-3-sidigarapporter från
partners i paket 1
 ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV HUR
ARBETSINTEGRERANDE
VERKSAMHETER, MED SECONDHAND
SOM EXEMPEL- DRIVS IDAG
 Utmaningar och förbättringsförslag
när det gäller arbetsintegration
 Utmaningar och förbättringsförslag
för kvalitetssäkring
 Utmaningar och förbättringsförslag
om roller och struktur
Beställning av 2-3-sidigarapporter från
partners i paket 2
 ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV HUR
STÖD OCH MATCHNING DRIVS IDAG
 Utmaningar och förbättringsförslag
när det gäller kvalitetssäkring
 Utmaningar och förbättringsförslag
när det gäller validering av
kompetens
 Utmaningar och förbättringsförslag
när det gäller rekrytering av
handledare
Beställning av 2-3-sidigarapporter från
partners i paket 3

Kostnad
1.000
3.000

5.000

2.500
2.500
2.500

5.000
2.500
2.500

2.500

5.000
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mars

April
April

April
Maj
Maj-juni
Maj - juni

ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG AV HUR
VÄGEN FRÅN ARBETSPRAKTIK TILL
YTTRE ARBETSMARKNAD SER UT
 Utmaningar och förbättringsförslag
för länken offentlig aktörcivilsamhällets organisationer/social
ekonomi
 Utmaningar och förbättringsförslag
för att överföra kunskaper om den
kommersiella världens behov.
 Utmaningar och förbättringsförslag
för att identifierastrukturella
systemfel
Beställning av 2-3-sidigarapporter från
partners i paket 4
 ÖVERSIKTLIG GENOMGÅNG OM
VILLKOREN FÖR ATT DRIVA
ARBETSINTEGRERANDE
VERKSAMHET, MED EXEMPLET
SECOND I FOKUS
 Utmaningar och förbättringsförslag
kring verksamheternas
grundläggande motiv
 Utmaningar och förbättringsförslag
kring verksamhetsutveckling av
verksamheterna
Arbetsgruppsmöte per telefon om
rapporterna
Paket 5: Avstämningsmöte med
arbetsgruppen kvalitetssäkring och
certifiering om att hitta gemensamma
kriterier för hela civilsamhället/social
ekonomis roll i arbetsträning:
Arbetsgruppsmöte IRL med ESI-support
(inklusive lokaler, fika)
Arbetsgruppsmöte per telefon om upplägg av
skrivandet
Teknikstöd i samband med skrivandet
Arbetsgruppen skriver fram olika delar av
redovisningsunderlaget, för en framtida
genomförandeansökan
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2.500

2.500

2.500

5.000

2.500

2.500

1.000
500

10.000
1.000
4.000
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Maj
Juni
Juni

Augusti
Augusti

Avstämningsmöte per telefon
Avstämningsmöte per telefon
Paket 5: Avstämningsmöte med
arbetsgruppen kvalitetssäkring och
certifiering om att hitta gemensamma
kriterier för hela civilsamhället/social
ekonomis roll i arbetsträning:
Extern genomgång av skrivningarna, och
språkgranskning
Arbetsgruppsmöte IRL om fastställande av
redovisningsrapporten (inklusive lokaler, fika)
TOTAL KOSTNAD

1.000
1.000
500

3.000
10.000
86.000

8. Horisontella kriterier, hur kommer utvecklingsidén att arbeta med det?
Jämställdhet och icke-diskriminering är aktuella frågor för alla parterna, och eftersom många av
aktörerna redan arbetar med alla de utpekade målgrupperna är frågan högaktuell. Vi vill arbeta mer
aktivt med alla de horisontella kriterierna under både förstudie och ett framtida
genomförandeprojekt. Vi kommer därför att inbjuda ESI support till en av arbetsgruppens möten för
att både bidra med kunskaper, frågor och kritik som innebär att vi kan utveckla vårt tänkande och
agerande här.
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

1

Men huvudfokus kommer sannolikt att vara PO2 för en framtida ansökning.

Kontaktpersoner:
Johanna.nordenskjold@stadsmissionen.se
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Linus.bergstrom@stadsmissionen.org
thomas.ericsson@skanestadsmission.se
Magnus.lunden@redcross.se
Carl.gustafson@redcross.se
Orjan.wallin@helamanniskan.se
Mats.wahleman@helamanniskan.se
Johan.lahne@fralsningsarmen.se
tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.se
raoul.hansson@verdandi.org

marja.koivisto@verdandi.se
lelle@kooptjanst.se
Kerstin.Brage@myrorna.se
caroline.andermatt@myrorna.se
Sven.bartilsson@coompanion.se
Oscar.appelgren@arbetsformedlingen.se
Maria.bjorklund@forsakringskassan.se
leif.klingensjo@skl.se
goran.pettersson@socialforum.se
heidi.sandberg@socialforum.se/ h.sandberg@raddningsmissionen.se
e.mattsson@raddningsmissionen.se

Projektägare

sida 7

