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Sammanfattning 
Projektet Kompetensbyrån har riktat sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt 

med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och familjeomsorgsenheter, kommunal 

psykiatri och/eller daglig verksamhet inom ramen för LSS- och SoL-lagstiftningarna. 

Statistik visar att långtidsarbetslösa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. 

Samhällets utmaning är att på ett bra sätt stötta den grupp som står längt från arbetsmarknaden. Det 

handlar framförallt om de som varit utan arbete under flera år, varit sjukskrivna under lång tid eller 

som har någon forma av funktionsnedsättning. 

En bedömning från Finsamförbundens myndigheter i Dalarna (kommunernas socialförvaltningar, 

landstingets öppenvårdspsykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) var att det behövs en 

alternativ arbetsmarknad med möjlighet att i lugnt tempo kunna delta i rehabilitering och 

arbetsträning. För detta behövs en vidgad arbetsmarknad med fler arbetsplatser som kan erbjuda 

arbete efter individens egen förmåga. 

Projektet Kompetensbyrån har utifrån de beskrivna behoven haft fokus på att skapa fler möjligheter 

till arbete och arbetsträning för den beskrivna målgruppen. Socialt företagande har varit det primära 

verktyget för att uppnå projektets syfte.  

Projektet Kompetensbyrån har syftat till att lösa detta behov genom att starta och stödja hållbara 

sociala företag. Utöver detta har projektet haft uppdraget att finna en lösning till en bestående 

stödstruktur som ska underlätta start och drift av sociala företag i Dalarna. 

Arbetsmetoden har varit enkel - arbete som rehabilitering. 

Projektägare har varit Gagnefs kommun. Projektet har drivits i samverkan mellan kommuner, 

Finsamförbund, offentliga aktörer, deltagare och sociala företag. 

Testverksamheter har funnits i Mora, Rättvik Leksand, Ludvika, Hedemora och Avesta. 

Projektets övergripande mål: 

1. Att individer som står långt från arbetsmarknaden ska ha fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

2. Att en inkubator/kompetensbyrå bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

sociala företag, initiativ som vill bli socialt företagande med syfte att skapa hållbara sociala 

företag som bidrar till en vidgad arbetsmarknad för personer som står utanför ordinarie 

arbetsmarknad. 

Den operativa arbetsorganisationen har bestått av en projektledare på heltid, en biträdande 

projektledare på halvtid samt en samordnare på deltid. Samordnarens arbetstid har varierat över 

tiden beroende på verksamheternas behov av stöd. Då projektet har omfattat ett relativt stort 

geografiskt område har biträdande projektledaren ansvarat för kontakterna med verksamheterna i 

den norra delen av länet och samordnaren den södra delen. 
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DalaHänder i Västanvik 

Projektets resultat 
Trots konjunkturens olika cykler tenderar målgruppen långtidsarbetslösa att bli kvar i utanförskap. 

Detsamma gäller personer med någon form av funktionsnedsättning. 

För att minska arbetslöshet och ohälsa i vissa områden och för vissa grupper behövs fler 

arbetsplatser som kan erbjuda arbete efter individens egen förmåga. Projektet Kompetensbyrån har 

haft fokus på att vidga arbetsmarknaden för att underlätta för dessa grupper att närma sig 

arbetsmarknaden genom att stödja och starta hållbara sociala företag samt skapa en bestående 

stödstruktur som underlättar start och drift av sociala företag. 

Genom praktik eller arbetsträning i verksamheter som är eller planerar att bli sociala företag har 

deltagare haft möjlighet att prova på och utveckla sina kunskaper och kompetenser. De sociala 

företagen har utgjort lärande miljöer både som utveckling av yrkeskompetens och individutvecklande 

genom att se sin egen betydelse i ett sammanhang med arbetskamrater. 

Projektet har haft två övergripande mål. 

1. Att ge personer som står långt från arbetsmarknaden fler möjligheter till arbete, 

arbetsträning och kompetensutveckling.  

2. Att initiera att en inkubator/ kompetensbyrå bildas och utvecklas till en bestående 

stödverksamhet för sociala företag. 

Projektet Kompetensbyrån har bidragit till att synliggöra socialt företagande generellt samt de 

medverkande sociala företagen specifikt. 

Projektet har skapat förutsättningar för utveckling av de medverkande initiativen/verksamheterna 

genom rådgivning, stöd i olika former, kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser, studiebesök 

och erfarenhetsutbyte. 

Femton olika utbildningsinsatser har genomförts. Utbildningarna har huvudsakligen varit inriktade på 

att förmedla kunskap för att verksamheterna ska kunna leverera varor och tjänster av hög kvalitet. 

De yrkesinriktade utbildningarna har tydligt främjat såväl utvecklingen av företagens omsättning 

samt antalet anställda. 
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Den verksamhet som startatas i anknytning till Västanviks folkhögskola har gett döva arbetssökande 

ökade möjligheter till arbete. Detta är ett bra exempel på hur sociala företag kan skapa 

arbetstillfällen för en grupp funktionshindrade som annars har stora svårigheter på 

arbetsmarknaden.  

Antalet anställningar i de sociala företag som varit verksamma inom projektet Kompetensbyrån har 

ökat med 144 procent.  Vi projektets start hade de sociala företagen sammanlagt 16 anställda. Vid 

projektets slut var antalet anställda 39. Dessa anställningar utgörs av 28 tillsvidareanställningar på 

heltid och 11 tillsvidareanställningar på deltid. 

Arbetsträningsplatser har inte ökat i samma utsträckning. Från 18 arbetsträningsplatser vid 

projektets början till 31 platser i slutet av projektet. En ökning med 72 %. 

Syfte och mål med projektet 
Projektets huvudsyfte har varit att stödja utvecklingen av sociala företag i Dalarna och därmed göra 

arbetsmarknaden större underlätta målgruppens väg till arbetsmarknaden och därmed öka 

deltagarnas möjlighet till att ta makten över sitt eget liv att gå från utanförskap till egen försörjning. 

Att tillgodose bristen på arbetsträningsplatser och arbetsplatser för långtidsarbetslösa. 

 Att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

 Att en inkubator/kompetensbyrå skapas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

sociala företag och initiativ som vill bli sociala företag. 

Till grund för projektet fanns ett antal initiativ som bland annat fanns inom kommunernas 

arbetsmarknadsenheter och daglig verksamhet. I gruppen fanns även befintliga sociala företag som 

utgjort/fungerat som lärande miljöer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Återvinningsbutiken 
i Ludvika 
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Måluppfyllelse 
Målsättingen i projektet var 58 deltagare. Vid projektets slut har 104 unika personer deltagit i 

projektet. 

Sammanlagt har elva verksamheter deltagit i projektet. Av dessa var fem verksamheter bildade när 

de gick in i projektet, tre verksamheter har bildats under projektets gång. Tre verksamheter är 

fortfarande initiativ till bildande av sociala företag.  

Samtliga verksamheter har på olika sätt och i olika utsträckning fått stöd genom projektledarna i 

Kompetensbyrån. Två verksamheter har haft stöd av en handledare för att utforma sina affärsidéer 

samt komma igång med verksamheterna. Två andra verksamheter har utifrån en process i 

värdegrundsarbete fått stöd av extern konsult. 

De utbildningar som genomförts har huvudsakligen varit inriktade på att förmedla kunskaper för att 

verksamheterna ska kunna leverera varor och tjänster av hög kvalitet och dels på att förmedla 

kunskap som har med företagandet att göra. 

De medverkande verksamheterna kan i olika grad sägas vara lärande miljöer. Genom utbildningar har 

många deltagare utvecklat sina individuella kompetenser. De individuella vinsterna i form av ökat 

självförtroende, ökad tilltro till den egna förmågan, bättre hälsa och bättre livssituation är påtagliga. 

Av de sammanlagt 104 deltagarna har könsfördelningen varit 47 procent och 53 procent kvinnor 

vilket innebär en relativt jämn fördelning mellan könen. Ungefär hälften av deltagarna har någon 

form av funktionshinder. 

De individuella vinsterna i form av ökat självförtroende, ökad tilltro till den egna förmågan, bättre 

hälsa och en bättre livssituation framgår av de enkäter och intervjuer som gjorts och redovisats i 

följeforskningsrapporterna. 

Målsättningen att 50 procent av deltagarna efter projektets slut ska vara verksamma i ett socialt 

företag eller i en verksamhet som har för avsikt att bli ett socialt företag har uppfyllts. 

Deltagarna har genom projektet i hög utsträckning tillägnat sig kunskap om socialt företagande. De 

har arbetat i socialt företag eller verksamhet som är på väg att bli socialt företag, de har tillägnat sig 

kunskap genom utbildningar, de har deltagit i nätverksträffar och seminarier, de har deltagit i 

studiebesök och i transnationellt utbyte. 
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Utbildning i livsmedelshantering 

 

Arbetssätt 
Befintliga sociala företag eller initiativ som avser/avsett att blir socialt företag har utgjort 

grunden/plattformen för projektets genomförande. Dessa verksamheter har utgjort lärandemiljöer 

för deltagarna. Projektet har arbetat extremt efterfrågestyrt.  

Fokus på utbildningsinsatserna har varit att rusta deltagarna för att kunna leverera kvalitativa 

tjänster. 

Direktkontakten med Arbetsförmedlingarna har i princip skett mellan respektive verksamhet.  

Deltagarna har anvisats praktik eller arbetsträning i verksamheterna och projektinsatser har 

genomförts utifrån deltagarnas och verksamheternas behov.  

Metoden har varit praktiskt arbete i socialt företag. Merparten av projektinsatserna har bestått i 

utbildningar som stärkt deltagarna i deras praktiska yrkesutövning. Dessutom har insatser gjorts av 

mera ”mjuka värden” genom coachning och värdegrundsarbete. 

De så kallade initiativen har i sig utgjort lärandemiljöer där deltagarna fått arbeta praktiskt. 

Projektinsatserna har varit tydligt efterfrågestyrda. 



Diarienummer 

2011-3060023 

7 
 

 

Universaltorget i Mora 

De enskilda grupperna/initiativen har varit självstyrande enheter med handledare. Projektinsatserna 

har skett utifrån behov som deltagarna själva har identifierat. 

Det praktiska arbetet har kompletterats med utbildningsinsatser i syfte att stärka deltagarna i deras i 

deras yrkesutövning. Utbildningsinsatser har genomförts när underlag funnits för en grupp. Då 

deltagare från de olika initiativen har samlats har det även uppstått kontakter som kunnat utvecklas 

till samverkan och samarbeten mellan initiativen. 

Kontinuerlig träning och lärande i företagande har skett i alla grupper. Marknadsföring av produkter 

och tjänster. Träning i att möta kunder. Efterhand verksamheterna har utvecklats har 

utbildningsinsatser genomförts. 

 

Bestående stödstruktur 
Under projektets sista år har ett aktivt arbete pågått för att identifiera behovet av en fungerande 
stödstruktur.  
 
Vid ett antal tillfällen har detta processats. Kunskapsinhämtning har skett genom möten med 
representanter från befintliga stödstrukturer. Bland annat VägenUt-kooperativen i Göteborg samt GF 
Sak i Göteborg. 
 
En interimsstyrelse bildades sommaren 2013. Denna grupp har jobbat fram förslag på innehåll i 
stödstrukturen. I juni 2014 valdes en ny styrelse. Denna styrelse kommer att arbeta vidare efter 
projektets slut. 
 
I samarbete med Coompanion Dalarna har ett antal möten genomförts med inriktning att finna en 
bra metod och uppdelning av respektive roller i den framtida stödstrukturen. Resultatet blev följande 
förslag till innehåll och uppdelning. 
 
Förslag till innehåll av stödstruktur 

• Rådgivning och samordning med myndigheter 
• Bokföringstjänster 
• Upphandlingar 
• Avtal och avtalshantering 
• Dokumentation, rutiner, kvalitetssäkring 
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• Tillgång expertkompetens inom olika områden 
• Utbildning 
• Personalförmedling 

 

KOMPETENSBYRÅN 
(Socialfond) 

 Individens stöd, samordning 
myndigheter 

 Handledning och utbildning 
 Rekrytering till sociala företag 
 Arbetsmiljö, rutiner, policy 
 Styrning, ledning av företaget 
 Branschutbildning 
 Nätverket 

 

COOMPANION 
(Regionalfond) 

 Information 
 Startprocessen för nya företag 
 Utbildning 
 Affärsutveckling 
 Nätverket 
 Tillväxtsatsningar i Regionen 
 Finansieringslösningar 
 Uppföljning och rådgivning 

 

 
 
Ytterligare gemensamma aktiviteter inom det närmaste året: 

• Mässa sociala företag 
• Arrangera resor i länet till de sociala företagen 
• Upphandling sociala hänsyn 
• Avtal, juridik 
• Planera och samordna inkubator 

 

Studieresa Gotland 
I syfte att ge deltagarna erfarenheter från andra sociala företag och exempel på hur man kan arbeta 

för att utveckla verksamheter genomfördes en studieresa till Gotland 13 – 16 juni 2013. Ett 30-tal 

personer deltog i studieresan. Merparten var deltagare i projektet men även representanter från 

kommuner fanns med. 

På Gotland finns ett antal arbetsintegrerande sociala företag och syftet med studieresan var att göra 

studiebesök på de enskilda företagen samt att ta del av det gotländska projektets erfarenheter. 

Studiebesök med information och överläggningar gjordes på fem av företagen. 

Enligt utvärderingen uppgav övervägande delen av deltagarna att man hade fått med sig nyttig och 

användbar information. Att man blivit inspirerad och fått med sig praktisk kunskap att använda i sin 

egen verksamhet. Studieresan bidrog även till att kontakter knöts med andra deltagare från vår 

grupp. I ett fall  

Resan har även bidragit till att man knutit kontakter i deltagargruppen och fått mera kunskap om de 

andra verksamheterna i Dalarna. 
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Studiebesök på det sociala företaget Lövstakooperativet  på Gotland 

 

Studieresa till Italien 
Som en del i projektets transnationella del genomfördes en studieresa till Italien 13 - 16 oktober. Det 

var en blandad grupp med deltagare och handledare från verksamheterna, politiker, personer som 
arbetar med näringslivsutveckling i kommuner samt medlemmar ur projektets styrgrupp. Till vår 
hjälp att rigga programmet har vi haft Monica Gandini. Hon bor och verkar i Bologna. Monica 
fungerade även som tolk och guide under vistelsen. 

Då Italien kan betraktas som det samhälle där de sociala kooperativen användes som medel att skapa 
arbete till människor som på olika sätt missgynnades i samhället. Det är av intresse att se hur man i 
Italien har byggt upp sina stödstrukturer omkring sociala företag då en av projektets uppgifter är att 

få fram en bestående stödstruktur. Under mobiliseringsfasen upparbetades kontakter som nu varit 
behjälpliga för att planera och upprätta ett program för den studieresa som genomfördes. 

16 personer deltog. Det var en mix av deltagare, handledare, styrgrupp, politiker och representanter 

för näringslivskontor. Studiebesök gjordes på sociala kooperativ i och i närheten av Bologna. 
Planering och genomförande fungerade bra och deltagarna var mycket nöjda. 

Studiebesök gjordes på tre olika sociala kooperativ i och omkring Bologna. 
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Studiebesök på kooperativet Agriverde i Bologna 

 

Deltagande aktörer i projektet 
Projektet har haft en bred bas i länet. 14 av länets 15 kommuner har direkt eller indirekt deltagit i 

projektet. 

Projektägare har varit Gagnefs kommun. Finsamförbunden har varit drivande aktörer både före och 

under projektets gång. Dessa har varit delaktiga som medfinansiärer i form av nerlagd tid samt 

tillhandahållande av lokaler. 

Andra intressenter har varit Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som förutom 

deltagarfinansiering också aktivt tagit del genom att ingå i projektets styrgrupp. 

Projektets medfinansiering har utgjorts av ersättning till deltagare via Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan, offentliga bidrag annat än pengar samt viss del kontanta medel. 

Målgruppen för projektet har varit personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Vissa 

deltagare i projektet har varit inskrivna i kommuns LSS-verksamhet och kommunal psykiatri. 

En samverkanspart har varit Region Gotland. Samverkan har skett genom erfarenhetsutbyte mellan 

de verksamheter/sociala företag som finns på Gotland och motsvarande i Dalarna. Samverkan och 
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erfarenhetsutbytet har även gällt uppbyggnad och drift av stödstrukturer för sociala företag/ projekt 

samt strategiskt påverkansarbete. 

På Gotland drivs ett liknande projekt i syfte att öka kunskapen om sociala företag som gör att fler 

personer ges möjlighet att starta och ingå i ett socialt företag.  Målsättningen för projektet på 

Gotland är att personal inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet känner till vad socialt 

arbetsintegrerande företag är – och ser det självklart som ett alternativ vid upphandlingar av vissa 

tjänster. Att sociala kriterier i regionens upphandlingar tas fram. Att de sociala företagen har en 

stödstruktur med olika kompetenser. 

Styrgruppen har varit intakt under hela projektperioden. Styrgruppen har bestått av:  ordförande 

från projektägaren Gagnefs kommun, representant från vardera Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i Dalarna samt en representant från Finsamförbunden och en deltagarkommun. 

Dessutom har projektledaren ingått i styrgruppen. 

 

Jämställdhetsintegrering 
Arbetet i projektet har eftersträvat en jämn 

könsfördelning. De projektinsatser som 

genomförts har varit tillgängliga för både 

kvinnor och män. Av de sammanlagt 104 

deltagarna har könsfördelningen varit 47 

procent och 53 procent kvinnor vilket innebär 

en relativt jämn fördelning mellan könen. 

Tillgången till de praktikplatser som erbjudits 

har inte varit könsbundna och i samtliga 

initiativ har  det varit en mix av kvinnor och män. 

Tillgången till de kompetensutvecklingsinsatser som erbjudits via Kompetensbyrån har varit lika för 

alla deltagare oavsett kön.  

Demokrati , egenmakt (empowerment) och möjlighet att påverka oavsett kön har varit en central del 

i projektet. 

Kvinnor och män har fått samma tillgång till information om de insatser som möjliggjorts i projektet. 

Jämställdhetsfrågor har belysts I enskilda samtal med deltagare. Dialog har förts med enskilda 

personers relation till varandra samt hur den egna synen på kvinnor respektive män återspeglas i den 

egna gruppen. Det egna språkbruket och språkets betydelse för relationen till omvärlden och andra 

personer har behandlats. 

Då alla verksamheter som ingått i projektet mer eller mindre arbetar med kundkontakter så har en 

del insatser bestått i att jobba med bemötandefrågor gentemot kunder och hur man förhåller sig till 

sina arbetskamrater. 

Ett par av grupperna har särskilt arbetat med värdegrunds- och bemötandefrågor. Denna process har 

uppskattats av deltagarna. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
Verksamheten i projektet har genomförts hos de olika sociala företagen/ initiativen. Det vill säga att 

de fysiska platserna har varit många. Alla lokaler som använts har ”säkrats” så att den fysiska 

tillgängligheten har fungerat. 

En av grupperna har utgjorts av döva personer. Det har inneburit att tillgång till teckentolkar har 

säkerställts då både döva och hörande deltagare funnits i projektaktiviteter. 

I samband med planering av aktiviteter har tillgänglighetsfrågorna belysts. 

Checklista har använts när nya lokaler tagits i bruk. 

Informationen har gjorts tillgänglig för alla. 

Regionala prioriteringar 
Projektet har inte i formell mening haft ett organiserat samarbete med Länsstyrelsen eller Region 

Dalarna men flera olika aktiviteter har skett i samverkan. Ett exempel är att Region Dalarna har 

sociala företag som ett område att arbeta vidare med inför nästa programperiod. 

Vi har i samverkan med olika regionala aktörer arbetat med att synliggöra de sociala företagen i 

regionen. Både Länsstyrelsen och Region Dalarna har på olika sätt aktivt deltagit eller medverkat i 

gemensamma aktiviteter. Länsstyrelsen har inom ramen för Dalarnas Regionala Serviceprogram 

arbetat med den offentliga upphandlingen och därigenom belyst aspekten med sociala hänsyn. 

I Region Dalarnas redogörelse över utmaningar och prioriteringar för Dalarnas regionala 

tillväxtarbete Dalastrategin-Dalarna 2020 kan man läsa - ”För att möta det stora behovet av nya 

företag och arbetstillfällen och för att vi ska få en ekonomi öppen för alla behövs även ett aktivt 

arbete för fler sociala företag, fler sociala entreprenörer och fler eldsjälar.” 

Spridning och påverkansarbete 
Projektet har vid ett antal tillfällen arrangerat och/eller medverkat i aktiviteter där syftet har varit att 

sprida kunskap om sociala företag och de sociala företagens möjligheter för personer som står långt 

från arbetsmarknaden. 

12 november 2012 genomfördes ett välbesökt seminarium/dialogmöte med politiker. Syftet med 

dialogmötet var att sprida kunskap om sociala företag och berätta om läget i vårt län samt hur vi 

tillsammans kan driva utvecklingen framåt. Att hitta lösningar som stödjer utvecklingen av nya 

sociala företag och dess medarbetare. 

Det var en bred representation. De flesta av Dalarnas riksdagspolitiker deltog liksom ett antal 

kommunpolitiker. Dessutom fanns representanter för olika myndigheter såsom Arbetsförmedling 

och Försäkringskassan. Medarbetare i olika sociala företag berättade om sina företag och sin 

personliga "resa". Seminariet genomfördes tillsammans med Coompanion Dalarna samt Finsam-

förbunden. 
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Året därpå, 22 november 2013, genomförde 

projekt Kompetensbyrån och Coompanion 

Dalarna en dag för att öka kunskapen om 

arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet 

och de som finns i Dalarna i synnerhet. 

För att uppmärksamma de sociala företagens 

och deras verksamhet arrangerades en heldag 

med föreläsningar, mässa, workshop och 

mingel. Allt i syfte att öka kunskapen om sociala 

företag.  

Arrangemanget genomfördes på Galaxen i 
Borlänge 
Medverkande var:Eva Johansson, Tillväxtverket 
Ragnar Andersson, Temagruppen 
Entreprenörskap & Företagande 
Karin Torneklint, moderator, Svensk Friidrott 
Inbjudan till arrangemanget hade gått ut brett 

via mail. Målgruppen var politiker och 

tjänstemän inom de organisationer som 

hanterar personer som står långt från 

arbetsmarknaden.  

Vi hade kalkylerat med cirka 60 personer - det 

kom 130.  

 

Denna dag bidrog till  

 att vi lyfter blicken och tänker mera strategiskt hur de sociala företagen kan vara aktörer på 

marknader som ger bättre förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande.  

 att vi (alla regionala aktörer) sätter oss vid samma bord och gemensamt formulerar hur vi 

bidrar till en fungerande stödstruktur 

Information om sociala företag har vid två tillfällen genomförts i Hedemora. Dels för 

förvaltningsledningsgruppen dels för hela Kommunstyrelsen. I Hedemora genomfördes ett 

seminarium riktat till tjänstemän i både Hedemora och Avesta kommuner - 30 januari 2014. 

Dialog med den politiska ledningen i Ludvika resulterade i ett tydligt ställningstagande för att 

utveckla socialt företagande i kommunen. En arbetsgrupp bildades som sedan blev ett mycket bra 

stöd för de sociala företag som senare har bildats.  

Studiebesök av politiker från länet inklusive deras riksdagsledamot har gjorts på två av flera av 

verksamheterna. Syftet har varit att lära sig mera om sociala företag.  
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Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besökte 

Siljansnäsresursen för lära sig mera om sociala företag 

och vilka möjligheter och eventuella hinder som finns.  

Under besöket fick handledare och medarbetare 

möjlighet att skicka med frågeställningar som har med 

socialförsäkringssystemet att göra vilka även besvarades 

i särskilt brev. Socialdepartementet har, efter besöket i 

Siljansnäs, tillsammans med jurister på Försäkrings-

kassan enats om att den nya förordningen beträffande 

stöd till arbetsgivare för rehabilitering kan tillämpas och 

en arbetsgivare är beredd att betala för rehabilitering 

för en person som inte är anställd i civilrättslig mening. 

Detta är av stor betydelse i de sociala företag där en del 

medarbetare är i arbetsträning eller praktik. 

Projektledningen har deltagit i Länsstyrelsens 

seminarium "Samhälleliga mål med upphandling som 

medel" om hur offentlig verksamhet kan stödja utan att 

styra och använda upphandlingen som verktyg för att nå sociala samhällsmål och även se sociala 

företag som leverantörer av välfärdstjänster. 

Vid en mässa i Falun samlades ett stort antal rehabiliteringsaktörer för en gemensam mässa. Ett 

hundratal personer från olika aktörer deltog och utbytte erfarenheter.  Projektet Kompetensbyrån 

medverkade med ett miniseminarium i syfte att sprida information om projektet samt knyta 

ytterligare kontakter. 

Information om sociala företag och arbetet i projektet Kompetensbyrån har skett vid ett flertal 

tillfällen. Ibland tillsammans med någon deltagare i projektet. Målgrupper för informationen har i de 

flesta fall varit kommunpolitiker eller förvaltningspersonal. 

 

Extern utvärdering 
Ägare för projektet Kompetensbyrån är Gagnefs kommun. När extern utvärderare under 

mobiliseringsfasen skulle upphandlas var det därför Gagnefs kommuns upphandlingsenhet som 

inbjöd till anbudsgivning avseende utvärderare/följeforskare. 

Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling (B-tjänst) enligt bestämmelserna i lag 

(SFS:2007:1091) med ändring (SFS2010:571) om offentlig upphandling. 

Utförandekravet var att  

 utvärderingen ska ha en lärande ansats 

 den ska vara ett stöd för ett lärande bland ansvariga och göras under pågående process 

 utvärderaren ska följa projektet i dess olika faser 
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 att följa projektets processer och fortlöpande återkoppla iakttagelser innebär ett 

kontinuerligt lärande för projektpersonal, samarbetspartners och styrgrupp 

 utvärderingen ska resultera i en skriftlig utvärderingsrapport 

En öppen och kontinuerlig utvärdering skulle innefatta 

 Att initialt göra en nulägesanalys som skulle utgöra basen och jämförelsematerial för att 

värdera hur projektet uppfyller de mål som anges i ansökan 

 Att genomföra intervjuer och/eller skriftliga enkäter med projektdeltagare 

 Att genomföra intervjuer med projektets intressenter och återkoppla 

 Att utifrån synpunkter från deltagare och intressenter komma med förslag om ändringar, 

förbättringar och förstärkningar under projektets gång 

 Att beakta jämställdhets- och tillgänglighetsaspekten 

Framtidsutbildning AB vann upphandlingen och har under hela genomförandefasen följt projektet. 

Projektet har haft stor nytta av utvärderaren som funnits som bollplank och rådgivare som gett feed-

back på och konstruktiv kritik på det pågående arbetet. 

Utvärderaren har i tre delrapporter redovisat resultatet av sina intervjuer och i dialog med 

styrgruppen gett värdefulla synpunkter och vägledning. 

Egenutvärdering 
Under hela projekttiden har projektledarna och samordnaren haft kontinuerliga avstämningsmöten. 

Vid dessa möten har samtliga verksamheter kommenterats och analyserats. Önskemål från 

respektive verksamhet har framförts och utifrån dessa diskussioner har projektinsatser initierats och 

genomförts. Insatserna har varit dels ur ett verksamhetsperspektiv dels ur ett individperspektiv. 

Efter de flesta utbildningsinsatser har en utvärdering gjorts. 

Insatserna i värdegrundsarbetet har dokumenterats i särskild promemoria /minnesanteckning. 

Kommentarer och tips 
Grundbulten före och under projektets genomförande har varit samarbetet med Finsamförbunden i 

Dalarna vilket har fungerat mycket bra. Initialt gick det trögare än väntat att få deltagare till 

projektet. Finsamförbunden har varit ett starkt stöd i rekryteringen av deltagare i projektet. 

Under mobiliseringsfasen borde vi ha gjort en mera grundlig genomgång och ytterligare förankring av 

projektet tillsammans med respektive medfinansiär.  

Även om dialogen med medfinansiärerna fungerar bra har det tagit tid att få in underlag för 

redovisningen. Framförallt deltagarredovisningen. 

De genomförda projektinsatserna har haft positiv effekt men det finns behov av fler insatser för att 

utveckla affärsmässigheten och entreprenörskapet. 

Den sociala gemenskapen i verksamheterna har storbetydelse för deltagarna. Det är dock viktigt att 

det finns en balans mellan affärsmässigheten och den sociala gemenskapen. 
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Den ojämna säsongsmässiga arbetsbelastningen i verksamheterna är ett problem. Därför är 

ledarskapet avgörande. Det måste finnas både ett affärsmässigt ledarskap och ett handledarskap 

som hanterar ”mjukvaran” d v s det mänskliga kapitalet i företagen. 

Ledarskapet i de sociala företagen har mycket stor betydelse. Styrelsens kompetens är betydelsefull. 

En mix av kompetenser i styrelsen är viktig även här. Gärna medverkan av någon lokal företagare. 

 

Kontaktpersoner 
Bibbi Westhed, projektledare, bibbi.westhed@kompetensbyran.com 

Jonny Wikström, biträdande projektledare, jonny.wikstrom@siljansnasresursen.se 

Conny Bringås, samordnare främst i södra delen av Dalarna 

Anki Enevoldsen, ordförande i styrgruppen, anki.enevoldsen@gagnef.se 

Bo Eriksson, extern utvärderare, bo.eriksson@framtidsutbildning.se 

 

 

Bilaga 1: Reserapport Gotland 

Bilaga 2: Reserapport Italien 

Bilaga 3: Minnesanteckningar 22 november 2013 
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Bilaga 1 

Rapport fra n studieresa pa  Gotland 2013-06-10--13 

Bakgrund  
Projektet Kompetensbyrån har två övergripande syften. 

 Att ge personer som står långt från arbetsmarknaden fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

 Att en inkubator/kompetenbyrå bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

befintliga och blivande sociala företag. 

Ett kriterium i projektet är samverkan. En samverkanspart är Region Gotland. Samverkan ska ske 

genom erfarenhetsutbyte mellan de verksamheter/sociala företag som finns på Gotland och 

motsvarande i Dalarna. Samverkan och erfarenhetsutbytet gäller även uppbyggnad och drift av 

stödstrukturer för sociala företag/ projekt samt strategiskt påverkansarbete. 

På Gotland drivs ett liknande projekt i syfte att öka kunskapen om sociala företag som gör att fler 

personer ges möjlighet att starta och ingå i ett socialt företag. Att fler personer genom arbete i de 

sociala företagen kan bryta bidragsberoende och därmed minska kostnaden för försörjningsstöd. 

Målsättningen för projektet på Gotland är att personal inom offentlig förvaltning och i det privata 

näringslivet känner till vad socialt arbetsintegrerande företag är – och ser det självklart som ett 

alternativ vid upphandlingar av vissa tjänster. Att sociala kriterier i regionens upphandlingar tas fram. 

Att de sociala företagen har en stödstruktur med olika kompetenser. 

På Gotland finns åtta arbetsintegrerande sociala företag och syftet med studieresan var att göra 

studiebesök på de enskilda företagen samt att ta del av det gotländska projektets erfarenheter. 

Studiebesök med information och överläggningar gjordes på fem av företagen. 

Dag 1  
Måndagmorgon avgick bussen från Mora för att hämta upp deltagare hela vägen ner till Avesta. Där 

fick vi lasta ombord 32 st smörgåsar som Södra Dalarnas Serviceteam hade fixat. 

I bussen gjordes en genomgång av programmet. 

 I god tid anlände vi till färjeterminalen i Nynäshamn. Allt flöt på bra och alla kom ombord utan 

problem.  

Vid ankomsten till Visby blev vi hämtade av buss som transporterade oss till Hotell Solhem. 

Efter att alla installerat sig samlades vi för en gemensam genomgång. Vi gjorde en ordentlig 

presentation av varandra och de verksamheter/företag som man representerade. Intressant att 

delge varandra vad man gör och vilka kompetenser som finns i de olika företagen. 
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Vårt projekt ska ju ge deltagarna möjlighet att lära av varandra och detta var ett bra exempel på 

detta. På ”hemmaplan” har vi ju relativt stora avstånd så de personliga mötena kanske inte blir så 

frekventa. När man lär känna varnadra underlättar det att ta kontakt. 

Dag 2 

Suderviljan 
Första dagen på Gotland började med avresa från hotellet till Klintehamn och besök på det sociala 

arbetskooperativet Suderviljan. Suderviljan bildades 2003. I dag är det 16 personer som arbetar i 

kooperativet med stöd av tre handledare. 

Kooperativet tillhandahåller allehanda trädgårdstjänster. Deras bas är ett relativt nybyggt växthus 

där försäljning av blommor och krukväxter som man själva driver upp. Man tillverkar och säljer  bl a 

gravprydnader, adventskransar, högtidsservetter med personligt tryck. 

Syftet med kooperativet är att främja deltagarnas personliga utveckling, deras sociala och kulturella 

intresse genom olika former av teori och praktiskt arbete 

Region Gotland bekostar lokaler och handledarlöner. Målgruppen är personer med LLS-beslut.  Även 

andra personer finns i verksamheten och man har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Lågsäsongen nyttjar man till utbildning och andra kompetenshöjande insatser som stärker både 

individer och företag. 

Kooperativet har två anställda. 

Tydlighet gentemot både kunder och medarbetare är viktigt. Man skriver tydliga avtal med alla 

kunder och för nya deltagare/medarbetar är det viktigt att vara tydlig med arbetsuppgifterna. 

Några dagar efter vårt besök hölls 10-årsjubileum och invigning av de nya lokalerna. 

Återanvändarna 
Återanvändarna är ett av Gotlands sociala företag med lokaler i Visby. Medarbetarna har alla haft 

svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.  Några träffades under en period på 

socialförvaltningens enhet för arbetsträning och kom då underfund med att de hade en gemensam 

idé om att på affärsmässiga grunder ta tillvara överblivna saker och samtidigt bidra till en bättre 

miljö. Man bildade en ekonomisk förening 2011. 

Återanvändarna tar emot saker från både privatpersoner och myndigheter. Mot ersättning hämtar 

men sakerna. Det händer att man får ta hand om hela dödsbon. 

Man sorterar och tar tillvara sådant som går att fräscha upp och renovera. Resten går till soptippen 

Det började med ett avtal med Gotlandshem om att hålla ordning vid sopstationerna. Man 

utvecklade verksamheten med att ta tillvara uttjänta saker, lag och fixa för att sedan sälja vidare. 

Övriga samarbetsparter är Röda Korset/Kupan. 

Under besöket hos Återanvändarna fick vi även information från Birgitta Nylund som är projektledare 

för Utveckling: Sociala företag. De åtta företag som finns på Gotland utgör arena för arbetsträning. 
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Hon framhöll att kunskapen i omgivningen måste höjas. Inställningen bland de stödjande systemen 

måste gå från omvårdande till att mera stödja affärsmässigheten och affärsutvecklingen. 

Målsättningen med projektet är att så småningom få en avsiktsförklaring som tas i 

kommunfullmäktige. 

Då flera av deltagarna från Dalarna planerar att arbeta med likanande verksamhet var det många 

nyttigheter som kom oss till del. Någon form av utbyte kommer att ske mellan verksamheter i 

Dalarna och Gotland. 

Visby Catering 
På Visby Catering kombinerades nytta med nöje. Kvällens mat intogs samtidigt som vi fick 

information om det sociala företaget Visby Catering av handledaren Jonny. 

Visby Catering startade 2011. De flesta deltagarna/medarbetarna har en bakgrund med missbruk. 

Verksamheten är förlagt till ett kök i anslutning till ett äldreboende. Kommunens stöd till 

verksamheten är handledarlön samt lokalkostnad. 

Företaget har bra omsättning. Kunderna är framförallt olika verksamheter inom Region Gotland. 

Planeringen var att vi (studieresan) skulle ha intagit flera av måltider hos Visby Catering men på 

grund av sjukdom bland medarbetarna gick inte det att genomföra. Denna situation är inte helt 

främmande i de sociala företagen vilket ställer stora krav på handledarinsatser ibland. 

Dag 3 

Lövstakooperativet 
Dagen började med besök på Lövstakooperativet. Verksamheten startade som ett EU-projekt för tio 

år sedan då LSS-verksamheten och psykiatrin var i behov av sysselsättningsplatser. Två personer drev 

projektet och det var initialt tolv personer som var intresserade att delta. 

Lokalerna finns vid Lövsta lantbrukscentrum. Lokaliseringen där var en följd av att det fanns intresse 

från deras sida om samarbete med kooperativet. 

Under första tiden bedrevs mycket utbildning. Dels kooperatörsutbildning dels fackmannakunskap. 

Arbetsuppgifterna fanns på gården. Startsträckan var lång. Varje verksamhet är unik och utgår från 

deltagarnas kunskaper/önskemål. Kommunen stöder verksamheten med två handledare samt 

lokalkostnad. 

Lövstakooperativet arbetar med: 

 trädgård och anläggningsarbeten, plantering, beskärning 

 vaktmästarsysslor, inre och yttre renovering,  

 snickeri, målning och fönsterenovering 

 avverkning och gallring 

 flytthjälp, flyttstäd 
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Man har avtal med kommunen om att tillhandahålla platser för personer med LSS- eller SOL-beslut. 

Kooperativet bestämmer själv över fem platser.  För arbetstränings-/praktikplatser som 

Arbetsförmedlingen nyttjar betalar man 5 000 kronor per månad för. Samarbetet med Arbetsförmed-

lingen har förbättrats över tid. Numera har man en kontaktperson på Arbetsförmedlingen. 

För närvarande finn 25 personer i verksamheten. 11 personer är anställda av kooperativet. 

Trygghetsanställning och lönebidragsanställningar vilket gör att nettokostnaden för kooperativet är 

ca 2 000 kr/ anställd och månad. 

Man har varje år sökt och fått utvecklingsmedel från Socialstyrelsen 

Under de tio år som verksamheten varit igång har man utvecklat en fungerande administration och 

arbetsordning. Man erbjuder en daglig struktur och ett meningsfullt arbete i ett meningsfullt 

sammanhang.  

Kooperativet sköter bokföring och lönehantering själva. Man har skapat rutiner beträffande 

arbetsmiljöhanteringen, introduktionsprogram för nya medarbetare m m. Kooperativets kunskaper 

på detta område kommer våra deltagare till del. Kompetensbyrån kommer att få Lövstakooperativets 

avtal och mallar för att utveckla efter de behov som finns i ”våra” sociala företag. 

Goda råd från Lövsta – var inte för ”spretig”. 

Gotland Skog & Miljö 
Verksamheten på Gotland Skog & Miljö är i sin linda.  Den ekonomiska föreningen Gotlands skog & 

miljö (GSM) bildades i november 2012 med ett befintligt kommunalt arbetskooperativ som bas och 

med inriktningen att bli ett socialt företag för vård av skog och miljö. Det är fortfarande ett projekt 

som stöttas av Leader och Coompanion Gotland. 

Projektet ska bidra till förbättrar skogsbruk, erbjuda flexibel arbetskrafter för organisationer och 

företag på södra Gotland. Arbetslösa ungdomar och personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden ska integreras. 

 Ett dussintal medlemmar som tillsammans utför arbeten med hjälp av erfarna arbetsledare och med 

tillsyn av en särskilt kunnig expert med mångårigt arbete inom skogsvårdsområdet. Det handlar 

oftast om röjning, plantering och stängsling av skogsmark. Medlemmarna har nu stöd av kommunen 

men avsikten att allt fler ska kunna anställas av den ekonomiska föreningen. 

Företaget har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och framförallt utvecklingsbolaget 

Knutpunkt Hemse.  Den lokale företagaren som deltog i mötet poängterade vikten av att ”paketera” 

erbjudanden som upplevs som en avlastning för företagarna. Att göra sådan som annars inte blir 

gjort. 

Sammanfattning 
Enligt utvärderingen var det övervägande delen av deltagarna som uppgav att man hade fått med sig 

nyttig och användbar information. Att man blivit inspirerad och fått med sig praktisk kunskap att 

använda i sin egen verksamhet.Resan har även bidragit till att man knutit kontakter i 

deltagargruppen och fått mera kunskap om de andra verksamheterna i Dalarna. 
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Bilaga 2 

 

Studieresa till Italien 

Reserapport 13-16 oktober 2013 

 

Bakgrund 

I projektet Kompetensbyrån ingår en transnationell del. För Kompetensbyråns del innebär det 

ett utbyte med verksamheter i Italien.  

Representanter för olika intressenter och samarbetsparter i projektet inbjöds att delta i 

studieresan till Italien. Resan genomfördes 13 – 16 oktober 2013. 

16 personer deltog. Det var en mix av deltagare, handledare, styrgrupp, politiker och 

representanter för näringslivskontor. Studiebesök gjordes på sociala kooperativ i och i 

närheten av Bologna. Planering och genomförande fungerade bra och deltagarna var mycket 

nöjda. 

Programmet för studieresan togs fram i nära samarbete med Monica Gandini som också var 

vår guide och tolk under vistelsen. Monica Gandini bor och verkar i Bologna. Hon är 

svenskspråkig och arrangerar skräddarsydda gruppresor, guidar samt hjälper till med tolkning 

och översättning. 

Själva researrangemanget med biljetter, hotell och anslutningsbuss till och från flyget gjordes i 

samarbete med TravelArena i Falun. 

Dag 1 

Resan startade tidigt söndagmorgon från Mora där de första deltagarna anslöt. 

På eftermiddagen var det dags att borda planet för färd till Bologna via Frankfurt. 

Vi anlände till hotellet i Bologna tidig kväll som avslutades med en gemensam middag på 

närbelägen restaurang. Redan under första kvällen kunde vi konstatera att gruppen funnit sin 

form och deltagarna tycktes trivas i varandras sällskap. 

Dag 2 

AGRIVERDE 

Det första studiebesöket gjordes på det sociala arbetskooperativet Agriverde som låg i 

utkanten av Bologna. Raphael Dacerf som arbetar som handledare på kooperativet var vår 

guide och berättade om arbetet på kooperativet. Agriverde är ett kooperativ A + B  

 

Målgruppen på kooperativet är personer som kommer från psykiatrin och verksamheten är 

ekologisk odling och försäljning samt parkskötsel på uppdrag av kommunen. 
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Raphael berättade att man bedriver odling av den enkla anledningen att man kan se ett konkret 

resultat av en hel process.  

Man lär sig att det finns något längre fram i tiden. Det gror och man kan skörda.  

Man lär sig att respektera världen/jorden.  

Man lär sig att planera för framtiden 

På kooperativet finns två grupper: 

1. Parkarbete 

2. Rehabiliteringsverksamhet 

 

Parkarbetet uppgår till 80 procent av 

verksamheten. För närvarande finns 35 

personer anställda. Målsättningen är att lära 

sig hålla tider och att man har en produktiv 

roll. Varje person har en ”personlig 

assistent”. Verksamheten drar in 1,250 

miljoner € per år. Tyvärr har kooperativet 

förlorat en del uppdrag som man haft i 

kommunen. Man märker av den kärvare 

arbetsmarknaden som råder i landet. 

Med det upplägg som finns idag ”tjänar” samhället 7000 € per år för varje anställd i 

kooperativet. 

Rehabiliteringsverksamhet 

I den rehabiliterande verksamheten fanns för närvarande 25 personer. Man använder arbetet 

som ett medel att bygga upp sin egen identitet. Arbetet är ett pedagogiskt instrument. Man lär 

sig att planera och se en bättre morgondag/framtid. 

Genom arbetet är man nyttig både för samhället och sig själv. För varje medarbetare finns en 

individuell plan och arbetsschema. 

Omsättningen från den ekologiska odlingen är ca 70 000 € per år och vinsten ligger på ca 10% 

av denna.  

Det övergripande målet för hela verksamheten på AGRIVERDE är att delta i samhället. 

Genom att delta i arbetet på Agriverde 

 Utvecklar man en fungerande identitet 

 Förvärva yrkesskicklighet 

 Lär sig att handskas med kraven från marknaden 

 Minskar känslomässigt lidande och socialt utanförskap 

 Skapa sociala band 

 Blir mer integrerade i samhället 
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Virtual Coop 

Företaget VirtualCoop är ett företag inom grafisk formgivning och digitaltryck samt hantering 

och uppdatering av databaser. Företaget ger även ut en tidning - "Bueno Notice Bologna". 

Tidningen utges en gång i en upplaga av 20.000 exemplar. 

Detta är ett av få företag som startas av funktionshindrade själva. VD:n Maurizio Cocchi, själv 

funktionshindrad, startade företaget 1996.  

Företaget har nyligen anställt ytterligare 5 personer vilket i dagsläget innebär 26 anställda 

varav 20 med funktionshinder.  

Företagets kunder är bl a banker, försäkringsbolag och kollektivtrafik för vilka man hanterar 

olika data för inmatning och bearbetning. 

Det företaget tjänar bäst på är datainmatningen vilket genererar ca 80 000 € per år. 

Uppgifter som företaget utför för bankerna är att hantera bankernas returnerade utskick. Man 

korrigerar felaktiga adresser. Detta arbete generar ca 40 000 € per år. 

Företaget har en styrelse/ett råd på fem personer. 

Innan besöket avslutades överlämnade Bibbi Westhed en symbolisk gåva som tack för att 

gruppen fick besöka företaget. Gåvan bestod bl a av anteckningsbok med handgjort papper 

som omslag från Affär´n i Leksand. Detta handgjorda papper väckte stort intresse hos 

företagsledningen. Förhoppningsvis kommer Affär´n att skicka ner några provark till Bologna 

få se vad det kan ge i framtiden. Intressant i alla fall. 

På kvällen intogs en gemensam middag med rätter från det bolognesiska köket. 
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Dag 3 

COpAPS 

Det tredje och sista studiebesöket gjordes på koopartivet COpAPS som låg i byn Sasso 

Marconi några mil utanför Bologna. 

 

Vi välkomnades av kooperativets ordförande Lorenzo Sandri som sedan gav oss information 

om verksamheten samt sedan guidade oss. Även detta kooperativ är både ett A och B 

kooperativ. 

 

 

Det är ett jordbrukskooperativ vars arbete utförs av entreprenörer och personer med 

funktionshinder. Utbildning varvas med arbete. 

Kooperativet förfogar över 60 hektar mark varav hälften är uppodlad. 80% av arealen finns i 

anslutning till huvudkontoret. Övrig mark finns en bit upp i bergen. 

Verksamheten består av tre delar: Agritourism och restaurang, odling av blommor och plantor 

samt parkskötsel (vilket för övrigt har skett i samarbete med AGRIVERDE). 

Man arbetar med en återbrukscentral som servar byn invånare. Kooperativet har hittat en god 

balans genom att man har många olika verksamheter. 
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Man driver även en skyddad verkstad (A-kooperativ) som integreras med övriga delar. Där får 

medarbetarna arbetsträning. Anställning är i detta fall inte det primära. 

B-kooperativet utför arbeten åt kommunen. 60 % av kunderna finns inom kommunen. 

Idag diskuterar men om sociala kooperativ är en bra modell eller inte. Den offentliga 

upphandlingen kan ibland vara ett hinder. 

Man önskar att kriterier kunde fastställas som skulle gynna sociala företag. Minst 5% av 

kommunens budget ska destineras till sociala företag/kooperativ. 

 

COpAPS har fortbildningsmöjligheter för funktionshindrade – learning by doing. 

Kooperativet har påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete – EMAS och ISO 9001. 

På grund av landets ekonomiska situation har företaget påverkats. Uppdraget som de hade 

tillsammans med AGRIVERDE har man förlorat. För närvarande finns 52 anställda och man 

är orolig för framtiden. Man planerar att arrendera ytterligare mark för att möta krisen genom 

att expandera. 

För tillfället hoppas man på ett utbyte med Kina. Biodynamiskt odlad mat är en nisch och man 

tror mycket på denna möjlighet. I februari kommer en delegation från Kina för att testa 

företagets produkter. 

Studiebesöket avslutades vid kooperativets andra verksamhet uppe i bergen – den skyddade 

verksamheten där deltagarna odlar kryddor och örter samt har en stor lavendelodling. 

Studiebesöket avslutades med en mycket välsmakande lunch i deras restaurang som öppnat 

enkom för vår grupp. 

Efter studiebesöket erbjöd sig Monica Gandini att guida oss genom Bolognas historiska 

centrum. En mycket uppskattad upplevelse. 
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Dag 4 

Hemfärd 

Sammanfattning och reflektion 

Intressant att få ta del av hur arbetet kan se ut i andra länder även om våra samhällssystem 

skiljer sig väsentligt. 

Engagemanget hos handledare och personal finns på samma sätt oavsett var man arbetar. Tron 

på människors förmåga och alla människors lika värde genomsyrar verksamheterna. 

Hur kommer framtiden att utvecklas med tanke på det rådande ekonomiska läget? Kommer 

dessa verksamheter att hamna långt ner på prioriteringslistan? 

Det filosofiska synsättet att arbete med odling av växter är betydelsefullt för människors 

utveckling då man sätter innehållet i arbetet i förhållande till vad man vill uppnå med varje 

person som arbetar i kooperativet. 

Här hemma efterfrågar vi någon form av förordning som skulle ge mer stadga åt våra sociala 

företag. I Italien finns en speciell lag som reglerar vilka personer som omfattas i dessa 

verksamheter. I samtalen framkom att lagen möjligen är för snäv i vissa avseenden. Vi bör nog 

tänka oss för innan vi eventuellt går så långt som att lagstifta kring sociala företag. 

Beträffande den offentliga upphandlingen och de sociala företagen återstår mycket att göra. En 

viktig del i den stödstruktur som ska växa fram så småningom. 

Vid pennan / Bibbi Westhed 
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 Deltagare Verksamhet  kontaktuppgift 

1 Anna Katarina  Rooslien 

Anki 

Långshyttans 

Bruksservice 

Ordförande 

Långshyttans 

Bruksservice 

anki@corpu.nu 

2 Karina Andersson Återvinningsbutiken deltagare andersson_karina@hotmail.com 

3 Britta Jonsson 

 

Affär´n handledare britta.jonsson@leksand.se 

4 Daniel Jönsson Affär´n deltagare  

5 Jan Eriksson Universaltorget deltagare universaltorget.mora@gmail.com 

6 Mikael Eriksson Hedemora kommun Näringslivs-

kontoret Hedemora 
micke@hedemoranaringsliv.se 

7 Kenneth Dahlström Leksands kommun Politiker Leksand kenneth.dahlstrom@leksand.se 

8 Ann-Kristin Enevoldsen 

Anki 

Gagnefs kommun Ordf. styrgrupp anki.enevoldsenagnef.se 

19 Per Helin Försäkringskassan styrgrupp per.helin@forsakringskassan.se 

10 Birgit Westhed 

Bibbi 

Kompetensbyrån  bibbi.westhed@kompetensbyran.c

om 

11 Marianne Gehlin Smedborn 

 

Siljansnäsresursen handledare info@silansnasresursen.se 

12 Susanne Hedblom 

 

Siljansnäsresursen deltagare  

13 Tommy Berggren Södra Dalarnas 

Serviceteam 

 Deltog ej 

14 Berit Sisell Glimten verksamhetsledare berit.sisell@gmail.com 

15 Lars-Åke Josefsson 

 

Ludvika kommun Näringslivschef 

Ludvika 
lars.ake.josefsson@ludvika.se 

16 Therese Haglöf 

 

Rättvisecaféet/Falu 

kommun 

handledare therese@fairtradeorg.se 

17 Ulf Martini ViKan Styrelseledamot  

Vi Kan 
ulf@vikarbyn.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kenneth.dahlstrom@leksand.se
mailto:per.helin@forsakringskassan.se
mailto:bibbi.westhed@kompetensbyran.com
mailto:bibbi.westhed@kompetensbyran.com
mailto:lars.ake.josefsson@ludvika.se
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Program vid studiebesök i Italien 13-16 oktober 2013 - projekt 

KOMPETENSBYRÅN,  
 

 

Tid 13 oktober 2013 Tid 14 oktober 2013 Tid 15 oktober 2013  16 oktober 2013 

        

 

 

06:20 

06:50 

07:15 

07:35 

08:00 

08:35 

09:00 

 

13:00 

 

 

18:05 

Gemensam buss från 

Dalarna 

Avgångstider 

Mora – järnvägsstationen 

Rättvik – järnvägsstationen 

Leksand – 

järnvägsstationen 

Gagnef – Djurås station 

Borlänge – resecentrum 

Hedemora – Hemköp 

Avesta - Dalahästen 

 

Avresa från Arlanda till 

Bologna via Frankfurt 

 

Ankomst Bologna 

Buss från flygplatsen till 

Hotel Porta San Mamolo 

Incheckning  

 

 

09:00 

 

 

 

 

 

 

14:00 

 

 

 

 

Frukost 

Avresa till Agriverde 

Förmiddagen ägnas åt 

studiebesök på 

kooperativet 

Agriverde.  

LUNCH 

Studiebesök på 

företaget Virtual 

coop 

Gemensam middag på 

Ristorante Sangiovese 

som ligger nära 

hotellet 

 

 

09:30 

Frukost 

Besök på COpAPS 

huvudkontor i Sasso 

Marconi 

därefter åker vi till 

deras agriturismo där 

vi också äter  

LUNCH 

Fortsatt 

information och 

rundvandring 

 

 

 

 

08:00 

 

 

10:10 

 

 

15:25 

Frukost och utcheckning  

Avresa med buss till 

flygplatsen 

 

Avgång från Bologna till 

Stockholm via München 

 

Ankomst till Arlanda 

 

Gemensam bussresa till 

Dalarna. 
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Bilaga 3 

Workshop/fo retagsma ssa 22 nov 2013 pa  Galaxen i Borla nge 

Minnesanteckningar 
De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler. Kunskap om sociala företag och deras roll i 

samhället är relativt låg. Därför arrangerade projekt Kompetensbyrån och Coompanion Dalarna en 

dag för att öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet och de som finns i 

Dalarna i synnerhet. 

För att uppmärksamma de sociala företagens och deras verksamhet arrangerades en heldag med 

föreläsningar, mässa, workshop och mingel. Allt i syfte att öka kunskapen om sociala företag.  

Arrangemanget genomfördes på Galaxen i Borlänge 

Medverkande var: Eva Johansson, Tillväxtverket 

  Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap & Företagande 

  Karin Torneklint, moderator, Svensk Friidrott 

Inbjudan till arrangemanget hade gått ut brett via mail. Målgruppen var politiker och tjänstemän 

inom de organisationer som hanterar personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Vi hade kalkylerat med cirka 60 personer - det kom 130.  

Dagen började med en kort inledning av arrangörerna om vad som hittills gjorts för att främja och 

stötta framväxten av sociala företag i länet. 

Eva Johansson, Tillväxtverket fortsatte under rubriken De sociala 

företagens uppdrag och utveckling. 
 Eva Johansson arbetar inom området Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. De sociala 

företagen är en del av samhällsentreprenörskapet. 

Den första impulsen kom från Italien – arbetskooperationen. Det fanns ett sätt att skapa en ny del av 

arbetsmarknaden – sociala företag. I början kom de flesta från psykiatrin och missbruksvården. 

Hantverk och mat var områden som de flesta sociala företag jobbade med. Företagen hade en stor 

bidragsandel. 

Med tiden kom fler influenser från omvärlden. EU blev en bra ”riskkapitalist”. Under åren 2003 – 04 

fanns programmet Equal där sociala företag var en del av programmet. I programmet låg även 

strukturpåverkan som en del. 

Så småningom bildades en nationell temagrupp för socialt företagande och denna jobbade så fram 

det som blev definitionen av sociala företag. 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer 

varor och/eller tjänster): 
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 med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

 som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 

 som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter 

 som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

De sociala företagen har dubbla affärsidéer – dels den affärsidé som är gångbar på en öppen 

marknad dels skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Upphandla med sociala hänsyn är ett sätt för offentlig sektor att stötta de sociala företagen samt att 

stärka den kommersiella delen av företaget. 

Arbetsintegrerande sociala företag drivs av initiativtagare med olika bakgrund. Numera är det många 

”vanliga” företagare som vill starta sociala företag. 

Utvecklingen av sociala företag i landet går framåt. Dagens siffror visar att de sociala företagen utgör 

storleksmässigt cirka halva Samhall. ”Underifrånrörelsen” har startat ett halvt Samhall vilket 

imponerar. 

Utvecklingen i de sociala företagen har gått från hantverksprodukter till att sälja tjänster. Ett nytt 

begrepp är social franchising – lära av varandra och köpa in sig i befintliga affärskoncept. 

För närvarande arbetar Tillväxtverket med att ta fram siffror på vilka områden/branscher som är 

samhällsekonomiskt och ekonomiskt lönsamma-Social Return On Investment. Just nu pågår arbetet 

med att ta fram underlag för verksamheter som arbetar med återvinning. 

Hos Tillväxtverket pågår ett arbete med att påverka bankerna för att underlätta deras bedömningar 

av affärsidéer från sociala företag. 

Så kallade affärsutvecklingscheckar kommer också att vara tillgängliga inom kort. 

På www.sofisam.se finns information om och för sociala företag. Det pågår ett stort tvecklingsarbete 

och inom kort kommer en ny Sofisam-sida på nätet. 

Workshop, mingel och lunch 
Efter denna programpunkt blev det workshop och lunchpaus. Några av deltagarna fick i uppgift att 

intervjua medarbetarna i de utställande sociala företagen. Resultatet och reflektioner på detta följde 

vid återsamlingen efter lunch. 

Representanter från Länsstyrelsen, Region Dalarna, kommuner, Tillväxtverket och socialt företag fick 

utgöra en panel för att reflektera över de sociala företagen och de verksamheter som fanns 

representerade under dagen. 

Synpunkter och reflektioner: 

- Häftigt att så många företag är på gång i vårt län – bra att bredda arbetsmarknaden 
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- Ekonomisk förening bra företagsform 

- De sociala företagen en viktig del i vårt framtida Dalarna. De sociala företagen är en viktig del 

i 2020-arbetet. Företagen behöver stöd och vi måste finna metoder regionalt för att 

integrera de sociala företagen i strukturfonderna framöver. (Reg Dalarna) 

- Företagen/formen stämmer inte in i de förordningar som finns idag. Vi testar och lär. (L-styr) 

- Utgå alltid från människorna som finns i företagen och vad de kan och vill 

- Viktigt att Funka-utredningen kommer fram med förslag och förhoppningsvis kommer en 

höjning av lönebidraget. 

Goda råd från Tillväxtverket: 

 Samarbeta 

 Lär av varandra 

 Ha inte för bråttom 

 Affärsmässighet 

 Sitt vid samma bord och resonera hur vi löser det i framtiden. Bjud in till samtal. 

Region Dalarna – entreprenörskapsagenda, möte i januari. 

Gott råd från Karin – Börja! (gav exemplet företaget Fiskarhedenvillan som en gång startade som ett 

arbetsmarknadsprojekt) 

Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap & Företagande – Socialt 

företagande i nästa steg.   

Om det fanns lika många sociala företag i alla kommuner som i de ”bästa” kommunerna skulle vi ha 

ca 900 sociala företag idag. 

Han konstaterar att det finns en bristande balans mellan korta och långa uppdrag i företagen. Vad 

beror detta på och hur hittar man långsiktiga uppdrag? 

Ragnar pekade på de områden som definieras som tillväxtbranscher i bl a Dalastrategin. 

Stora investeringar kommer att göras på många områden – gruvnäringen, besöksnäringen m fl. Hur 

kan de sociala företagen ha en roll i dessa sammanhang? Hur blir man underleverantör till företag i 

tillväxtbranscher? 

Skarpare skrivning i Dalastrategin – stödstruktur/mellanhand så att de sociala företagen kan agera i 

samklang med företagen i tillväxtbranscherna. 

T ex inom besöksnäringen planeras 35 000 nya bäddar och investeras 2,2 miljarder kronor. För att 

möta detta finns Destination Dalarna, BesöksCollage, Proj. Kurbits. Hur deltar de sociala företagen i 

dessa initiativ? 

Hur är anpassningen till funktionsnedsättning ibland turistföretagen? Kan de sociala företagen vara 

en resurs? 
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Denna dag har bidragit till  

 att vi lyfter blicken och tänker mera strategiskt hur de sociala företagen kan vara aktörer på 

marknader som ger bättre förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande.  

 att vi (alla regionala aktörer) sätter oss vid samma bord och gemensamt formulerar hur vi 

bidrar till en fungerande stödstruktur 

 

Vid pennan 

Bibbi Westhed 
Projektledare Kompetensbyrån 
 


