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Aktivitetens namn
Arbetsintegrerade sociala företag - etableringsanalys

Ägare
Örebro kommun

Intressenter
Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Örebro läns landsting.
Utförare är Coompanion. Coompanion är en ideell förening vars medlemmar är landets 25 regionala
Coompanionföreningar som finns i samtliga län i Sverige. Dessa är självständiga ekonomiska
föreningar som ägs regionalt. Coompanion som helhet har cirka 900 medlemmar. Bland dessa finns
små och stora kooperativa företag eller ekonomiska föreningar, kommuner, studieförbund, forskare
med mera. Coompanion ger bland annat kostnadsfri företagsrådgivning för dem som vill starta företag
tillsammans. Coompanion finansieras till två tredjedelar regionalt av organisationer, offentlig sektor,
konsultintäkter och medel från Europeiska unionen. Staten genom Tillväxtverket står för en tredjedel.
Verksamheten drivs utan enskilt vinstintresse.

Bakgrund
Anders Johansson och Camilla Boström från Coompanion har vid två tillfällen diskuterat
arbetsintegrerande socialt företagande med Finsams beredningsgrupp/Lokala Samverkansgruppen.
Beredningsgruppen har ställt sig positiv till att stödja Coompanions arbete med att utveckla det sociala
företagandet i Örebro-området.
Regeringen beslutade 2010 om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag där man säger
följande:
"De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att erbjuda
arbete. Företagen erbjuder arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapar
alternativa vägar för rehabilitering till arbete. För samhället är investeringen i ett socialt företag inte
bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen, utan kan också vara samhällsekonomiskt
lönsamt. Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken
tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata,
offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli
delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag
och att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också
om att utveckla nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och
ny affärsverksamhet."(handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, näringsdepartementet
2010-04-22)

Coompanion har beviljats medel för projekt Explosion (totalt i Sverige 50 miljoner kronor) som är ett
ESF-projekt som löser dilemmat med att tillväxten av arbeten i sociala företag är för svag. Genom att
utveckla den sociala innovationen "social franchising" övervinns att sociala företag är lokala och har
en begränsad tillväxtpotential. Projektet pågår till 2014-06-30.
Målgruppen är personer som inte varit i arbete på lång tid eller aldrig arbetat. Hindrande faktorer kan
vara bristfällig skolgång, otillräckliga språkkunskaper, missbruk, psykisk och fysisk sjukdom/ohälsa.
Projekt Explosion syftar till att deltagare i målgruppen får arbete genom att varaktiga arbetsplatser
skapas i sociala företag. Det kommer projektet att göra genom att sprida några av de mest
framgångsrika sociala företagen till flera orter genom social franchising. Projektet skall ta tillvara det
unika som finns i de sociala företag som lyckas skapa vägar till arbetsmarknaden till så många. På så
vis kan även kunnande och erfarenheter av sociala företag bli mycket större i Sverige än vad det är
idag.
Samarbetet mellan sociala företagen och myndigheter skall utvecklas så klienter hos myndigheterna
skall kunna slussas in i sociala företag. Särskilt skall fångar inom kriminalvården förberedas för arbete
i sociala företag genom yrkesutbildningar under anstaltstiden för att på så viss lättare kunna etablera
sig efter avtjänat straff.
I Örebro vill man bland annat göra en etableringsanalys och söker nu medel för medfinansiering med
100 000 kronor.
Syfte
Syftet med etableringsanalysen är att ge Coompanion underlag och förutsättningar att ge vägledning
och stöd för etablering av sociala företag i Örebro-området.
Mål
Målet är att presentera en analys av förutsättningar för socialt företagande i Örebro-området.
Organisation
Örebro kommun medfinansierar Coompanions arbete med att ta fram etableringsanalys för Örebroområdet. Coompanion i Örebro utför arbetet.
Tid & aktivitetsplan
Coompanion dokumenterar och presenterar etableringsanalysen för kommunen och Finsam senast i
juni 2012.
Planerad budget
Medfinansiering av ESF projekt med 100 000 kronor.
Örebro kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad, ansöker om 100 000 kronor från
Samordningsförbundet Finsam i Örebro.
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