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i Västmanland
Centrum för regional utveckling

Nu utvecklar vi socialt
företagande i Västmanland
En potential för länets utveckling och ett bidrag
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är att fler
startar och utvecklar sociala företag. Under
2018 genomförde Region Västmanland en
förstudie om socialt företagande i Västmanland
där flertalet insatsområden identifierades för
att utveckla länets arbete med socialt företagande. De prioriterade områdena är att:
•
•
•

öka kunskapen om sociala företag hos
offentliga organisationer
sociala företag kan drivas affärsmässigt
och är ekonomist stabila
fler inspireras till framgångsrikt socialt
företagande

Sociala företag ses allt mer som en viktig affärsverksamhet som bidrar till att lösa många
sociala behov och utmaningar som finns i
samhället. Med den anledningen tog regeringen
2018 fram en strategi för sociala företag
som beskriver dem som ”engagerade sociala
entreprenörer inom företag och föreningar,
sociala start-ups, innovativa sociala företag och
arbetsintegrerade sociala företag med flera, både
inom den privata och den idéburna sektorn, som
erbjuder nya lösningar och har en stark drivkraft
att bidra till att göra samhället bättre”.

I den här förstudien kan du läsa mer om socialt
företagande i Västmanland. Den baseras på
omfattande intervjuer och referensgrupper
bestående av representanter inom offentlig
sektor, civilsamhället och sociala företag.
Den här förstudien är finansierad av
Tillväxtverket. Dessutom medfinansierar
Tillväxtverket ett nytt projekt från mars
2019 till oktober 2020 som ska se till att
de identifierade insatserna från förstudien
genomförs. Syftet är att sociala företag ska
få bättre förutsättningar att bidra till hållbar
tillväxt i Västmanland.

Handlingsplan för att
stödja utvecklingen av
socialt entreprenörskap
och socialt företagande
i Västmanland 2018–2020

Instruktioner:
Dokumentet är indelat i två delar. I del 1 återfinns riktlinjerna från Tillväxtverket. Del
två är den mall som ska användas för analysen och prioriteringarna.
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DEL 2: Handlingsplan för att stödja utvecklingen av
socialt entreprenörskap och socialt företagande
Hä r anger ni region/lä n:
Hä r anger ni kontaktperson:
Datum:

Vä stmanland
Pernilla Conley Pettersson
2018-10-23

Nuläges- och behovsanalys 2018 - 2020

Nedan fö ljer de rubriker ni ska anvä nda i er nulä ges- och behovsanalys.
Omfattningen bö r vara mellan 5 - 10 sidor fö r nulä ges och behovsanalysen.

1. Övergripande nulägesanalys av regional utveckling

Hä r beskriver ni regionen/lä net frå n ett ö vergripande perspektiv, fö r att ge en inblick i
det regionala sammanhang som sociala entreprenö rer och sociala fö retag verkar i. Av
sä rskilt intresse ä r de viktigaste samhä llsutmaningar som regionen definierat, t.ex.
levande landsbygd, integration, hä lsa eller jä mstä lldhet.
Max 1 sida.

I regionalt utvecklingsprogram (RUP) fö r Vä stmanland 2014–2020 betonas må ngfald,
i bred bemä rkelse, som en viktig resurs fö r att nå lä nets ö vergripande må l om en
lå ngsiktigt hå llbar utveckling och tillvä xt i hela Vä stmanlands lä n.

Vä stmanland ä r av tradition ett lä n som har må nga fö retag och kunnande inom
industri och teknik, traditionellt manliga branscher. De ä r fortfarande viktiga fö r
lä nets tillvä xt, men en stor potential fö r hållbar tillväxt finns i vä xande branscher,
som t ex besö ksnä ringen och vå rd, omsorg och sociala tjä nster, samt kulturella och
personliga tjä nster. Inom dessa finns också må nga fö retag som drivs av kvinnor och
må nga nya fö retag, nå gra av dessa ä r sociala fö retag. En ö kad diversifiering, dä r ä ven
sociala fö retag få r stä rkta mö jligheter att verka, ö kar lä nets attraktivitet och
fö retagens konkurrenskraft samt minskar så rbarheten.

En fö r lä net identifierad utmaning ä r rä tt kompetens i nä ringslivet. En insats ä r
mö jlighet till likvärdig utbildning fö r bå de flickor och pojkar och att hö ja en fö r riket
jä mfö relsevis lä gre utbildningsnivå . Pojkar har sä mre studieresultat ä n flickor bå de i
grundskolan och gymnasieskolan och denna skillnad ö kar. Av de som gå r vidare till
hö gskole-studier ä r knappt 50 % av alla flickor och 40% av alla pojkar som gå r ut
gymnasiet i Vä stmanland gå r vidare till hö gskoleutbildningar.

En utmaning ä r också en åldrande befolkning. Antalet personer i arbetsfö r å lder i
lä net riskerar att minska och allt fä rre yngre ska fö rsö rja allt fler ä ldre. Vi har en hö g
andel lå gutbildade och grupper som har svå rt att finna ett arbete. I den arbetsfö ra
befolkningen i Vä stmanland finns det idag stora skillnader i sysselsättning. Mä nnens
andel av de fö rvä rvsarbetande i befolkningen utgö rs av ca 85 % och kvinnors av ca 83
% i lä net. Utrikesfö dda har en betydligt lä gre sysselsä ttnings-nivå ä n inrikes fö dda.
Skillnaden mellan utrikes fö dda kvinnor och mä n ä r stor, ca 55 % av kvinnorna ä r i
arbete och ca 63 % av mä nnen. Samtidigt ä r arbetsmarknaden i Vä stmanland starkt
kö nsuppdelad vilket gö r arbetsmarknaden mindre flexibel.
De mä nniskor som av olika skä l inte ä r i fullt arbete eller stå r utanfö r arbetsmarknaden utgö r en potentiell arbetskraft som vi behö ver. Arbetsintegrerade sociala
fö retag (ASF) har idag en roll att integrera mä nniskor lå ngt frå n arbetsmarknaden till
jobb, antingen i eget fö retag eller som anstä lld. ASF med fler olika inriktningar kan
leda till en introduktion till arbete eller fö retagande fö r socialt utsatta personer.
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Samtidigt kan sociala fö retag anvä nda jä mstä lldhetsarbete som en potential fö r
tillvä xt.

En annan utmaning ä r att säkerställa god hälsa. Att folkhä lsan behö ver fö rbä ttras
och ohä lsa fö rebyggas ä r en fö rutsä ttning fö r hå llbar tillvä xt. OÖ verlag upplever
kvinnor sin hä lsa som sä mre ä n vad mä n gö r. Fö rebyggande insatser ingå r som att
bekä mpa vå ld i hemmet som framfö rallt drabbar kvinnor och barn. Det strategiska
styr-dokumentet “Framtidens hä lso- och sjulvå rd 2030” lyfter fram att samverkan
med akademi, fö retag och organisationer ska bli en naturlig del av utvecklingen av
regionens hä lso- och sjukvå rd. Sociala fö retag kan bidra i arbetet, inte bara genom de
tjä nster sociala fö retag erbjuder utan också genom att lyfta fram andra perspektiv
som de sociala fö retagarna ser i sitt arbete. ASF ligger nä ra detta områ de och en del
andra sociala fö retag bidrar direkt eller indirekt till arbetet. Flera sociala fö retag i
lä net har nya idé er på hur de konkret skulle kunna stö dja vå rd- och omsorgsarbetet i
lä net.
AÄ ven mä nniskans klimatpåverkan ä r en utmaning. Vä stmanland ska vara ett
fö regå ngslä n nä r det gä ller effektiv energianvä ndning och utslä pp av klimatgaser.
Antalet bolag som utvecklar och kommersialiserar teknik och tjä nster fö r att spara
energi eller bidrar till omvandlingen till fö rnybar energi ska ö ka. En del av dessa
bolag ä r idag sociala fö retag som drivs av att lö sa utmaningar med miljö n. Hä r finns
ett starkt engagemang hos må nga privatpersoner och fö retag och vi borde kunna se
fler nya sociala fö retag inom områ det.

2. Sociala entreprenörer och sociala företag i regionen

Nedan fö ljer sex sä rskilt betydelsefulla områ den. Under varje områ de ska ni ge en
nulä gesbild och en behovsanalys utifrå n nulä get som sedan ska landa i de prioriteringar
som ni vill genomfö ra i kommande projekt.

Nulä gesbeskrivningen ska ge en bild av utgå ngslä get inom respektive områ de. Nulä get
kan beskrivas utifrå n ett faktabaserat underlag som statistik eller andra undersö kningar
som genomfö rts och en beskrivning av de insatser som har genomfö rts och som på gå r.
Utifrå n beskrivningen av hur det ser ut idag bö r ett antal behov synliggö ras. Behov kan
hä r fö rstå s på två sä tt:
1. som svagheter och/eller hinder som behö ver å tgä rdas eller
2. som styrkeområ den och/eller mö jligheter dä r det finns fö rutsä ttningar till
utveckling och spridning av lä rdomar.
Tä nk på att nulä ges- och behovsanalysens utgå ngspunkt ä r att genom hå llbara sociala
fö retag få ytterligare ett verktyg fö r att mö ta samhä llsutmaningar med nya idé er och
lö sningar som hö jer kvaliteten på och fö rbä ttrar samhä llets tjä nster till medborgarna.
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I.

Systematiskt ledningsarbete - i vilken mån och hur kan sociala
företags insatser involveras i arbetet med RUS, andra strategier och
program för ex. tillväxt, arbetsmarknad, integration, socialt stöd,
kompetensförsörjning och inte minst arbetet med Agenda 2030?

Gö r en beskrivning enligt ovan.
Hur finns sociala entreprenö rer och fö retag idag med som resurs regionala/
kommunala strategier och program fö r tillvä xt, nä ringslivsutveckling, fö retagande,
innovation, arbetsmarknad, kompetensfö rsö rjning m.fl.? Hur kan sociala fö retag bidra
inom dessa områ den?

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) kommer ersä tta RUP å r 2020 och processen
fö r framtagandet av den på gå r. De flesta sociala fö retag vi trä ffat under framtagandet
av denna handlingsplan inkluderar sig sjä lva i civilsamhä llet. I det arbetet bjuds
civilsamhä llet att delta i två dialogmö ten. I på gå ende arbete med RUS lyfter vi fram
mö jligheten med socialt fö retagande.

Det finns lokala ö verenskommelser om vilka principer som ska gä lla och handlingsplan fö r samarbete mellan Sala respektive Vä sterå s kommun och civilsamhä llet i
respektive kommun. De sociala fö retagare vi har varit i kontakt med har alla nä mnt
sin tillhö righet till civilsamhä llet/ idé burna sektorn och att inkluderas i processen fö r
ö verenskommelse har varit viktig. Det ä r nyligen politiskt beslutat att en regional
ö verenskommelse mellan Region Vä stmanland och civilsamhä llet/ den idé burna
sektorn ska gö ras.

Fö r ö vrigt finns det inte i Vä stmanland nå gra ö vergripande eller lokala strategier eller
policyn (som anvä nds) specifikt fö r socialt fö retagande. Socialt fö retagande kan
ibland nä mnas i andra policydokument, strategier eller liknande underlag och ofta
avses då ASF. Fastä n avsaknad av ovan finns det generellt i lä net en vilja att stö dja
socialt fö retagande och man ser att det skulle medfö ra nya mö jligheter inom
integration, sysselsä ttning, stä rkt konkurrenskraft, jä mstä lldhet och bä ttre klimat.
De sociala fö retagen bidrar idag till flera av må len i Agenda 2030, som till exempel
god utbildning fö r alla, jä mstä lldhet, hå llbar konsumtion och produktion, ingen
fattigdom. De sociala fö retagen involveras inte idag i framtagande av program eller
planer kopplat till Agenda 2030. Nya angreppsä tt och metoder skulle kunna efterlysa
lö sningar och insatser som bidrar till at uppnå må len i Agenda 2030, som också
skulle kunna resultera i nya sociala fö retag.
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II.

Kartläggning och synliggörande av sociala entreprenörer och
sociala företag.

Gö r en ö versiktlig beskrivning av de sociala fö retagen i regionen. Fö retagens hå llbarhet
och affä rsområ den, kompetensbehov, utvecklingspotential, styrkor och svagheter.
Bestå r gruppen av fö reningar, start ups, arbetsintegrerande sociala fö retag eller andra
typer av sociala initiativ? Hur samverkar de med varandra och med andra aktö rer inom
offentlig sektor och nä ringslivet? Finns nå gon regional organisation som riktar sig till
sociala entreprenö rer eller nå gon form av egenorganisering? Finns olika grupperingar
av entreprenö rer/fö retag och hur samverkar de i så fall? Var finns de sociala fö retagen –
i stad eller på landsbygden?
Hur ä r fö retagens engagemang fö r att utvecklas och samverka?

I Vä stmanland kan vi idag lista ca 17 sociala fö retag med, varav 11 ä r ASF. De allra
flesta drivs som ekonomiska fö reningar, nå gra ä r AB (ä ven med särskild
vinstutdelnings-begrä nsning), ideell fö rening eller enskild firma, Det finns troligen fler
som verkar som sociala fö retag i lä nets fö retag och mer ä n 50 ekonomiska och ideella
fö reningar. Att vi inte få r fram fler, men tror det finns, kan bero på att de ä r en
heterogen grupp av fö retag i spridda branscher eller att de ä r ”osynliga” som
fö retagare hos lä nets offentliga aktö rer. Dessutom benä mner de ofta inte sig sjä lva
som socialt fö retag eller social fö retagare, utan fö rening, social entreprenö r, social
verksamhet. Att benä mna sig som fö retag kan fö r vissa få en negativ association hos
viktiga samarbetspartners, och då fungerar benä mningen fö rening bä ttre.
Det saknas regional statistik och uppgifter om de sociala fö retagen och den sociala
ekonomin i stort. Utifrå n listan på de 17 sociala företagen (frå n Sofisams hemsida,
kä nnedom hos referensgruppen i projektet, olika projektledare och andra fö retag) kan
fö ljande konstateras:
• 11 st ä r ASF
• De sociala fö retagen arbetar med olika affä rsområ den och i olika branscher:
kultur och turism, hunddagis, IT, cykelreparation, fastighetsskö tsel,
hushå llsnä ra tjä nster, restaurang, miljö - och hå llbarhetsfrå gor, evenemang
• Fö retagen finns i fem av lä nets 10 kommuner: 12 i Vä sterå s, 2 i Sala, 1 i
Fagersta, 1 i Kungsö r och 1 i Norberg.
• Nä stan hä lften (7 st) av ä r 3 å r eller yngre. 10 st ä r alltså 4 å r eller ä ldre, varav
4 st har funnits i mer ä n 10 å r.
• De 6 sociala fö retagen som inte ä r ASF har startats upp de senaste 4 å ren.
• 6 av 17 sociala fö retag omsatte (2017 å rs bokslut) under 500 tkr, 5 fö retag har
en omsä ttning mellan 1500 – 3000 tkr, 1 fö retag ö ver 3000 tkr. (I resterande 5
fö retag kan vi inte få fram siffror pga å lder eller tillgä ngliga data).
• Antal anstä llda i lä nets ASF (enligt sofiam,se) ä r 60 personer, medan de
sysselsä tter 78 personer.
• Det ä r svå rt att få fram kö nsuppdelade siffror på sysselsatta, ledande
befattning etc. Ser man till vilka som sitter i fö retagens styrelse ä r det en jä mn
fö rdelning med hä lften mä n och hä lften kvinnor.
Svårigheter och utvecklingspotential
Fö rutsä ttningarna fö r fö retagen skiljer sig frå n varandra, bland annat eftersom de
erbjuder olika varor och tjä nster i olika branscher, den interna kompetensen,
lokalsamhä llet och kunskapen och agerandet hos offentliga aktö rerna varierar.
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Drivkraften och engagemanget hos de sociala fö retagen samt kunskapen inom deras
affä rsområ den ä r en styrka. Dä remot, uttrycker de, hamnar oftast det sociala och inte
det affä rsmä ssiga i fokus, vilket bidrar till en syn på att deras varor och tjä nster inte
ska kosta på samma sä tt som andra ekonomiskt vinstdrivande fö retag. Bilden frå n omvä rlden ä r ofta fö rknippat med bristande legitimitet och att de ä r fö retag som lever på
bidrag. Att sociala fö retag ofta har en ”lä gre status” kä nns av och smittar av sig på
sjä lvbilden. OÖ kad kunskap i nä ringslivet och det offentliga om att de sociala fö retagen
drivs bå de socialt/ samhä llsmä ssigt och affä rsmä ssigt behö vs.
Samtidigt ä r den sociala nyttan viktig att lyfta fram. Alla intervjuade pekar på behovet av att kunna rä kna på och kommunicera samhä llsnyttan. Med detta som underlag
hoppas de kunna bidra till ö kad legitimitet och nya sä ljargument.

De intervjuade sociala fö retagen nä mner alla den lå ga lönsamheten och ekonomiska
så rbarheten. Må nga vill men kan inte ta ut en marknadsmä ssig lö n. De ä r vä l medvetna
om att de behö ver affärsutveckla, framfö rallt affärsmodellerna men också
marknadsföringen och försäljningen till befintliga eller nya kundgrupper.
Fö rmå gan att utveckla sitt fö retag ä r då fö renat med sä rskild kompetens eller resurser.
Att finansiera inkö p eller utveckling via nuvarande vinstmarginal, bidrag eller lå n ä r i
stort sett obefintlig.

Ledarskapsutbildningar och kontinuerlig vidareutveckling av handledare och
andra anstä llda nä mns också . Två fö retag kommer delta på Coompanions ASF akademi
utbildning senar i å r. Hä r nä mns av sociala fö retag mö jligheten att lå ta extra
utbildningsplatser till fö rfogande frå n det offentliga eller privata nä r olika utbildningar
arrangeras.

Sä rskilt fö r ASF finns det också behov av fler personer att arbetsträna/
rehabiliteras och långsiktiga insatser samt avtal. Nå gra nä mner att deras fö retags
omsä ttning har varierat utifrå n kommunens och arbetsfö rmedlingens agerande, som i
sin tur kan bero på ä ndringar i FAS 3 eller vara personberoende eller nå got annat.
Nå gon kä nner också av en konkurrens mot till exempel Samhall. ASF behö ver utveckla
sina fö retag ä n mer mot den ö ppna marknaden och vara konkurrenskraftiga mot
andra fö retag som också levererar liknande tjä nster, t ex trä dgå rdsskö tsel och hushå llsnä ra tjä nster.

Fö r Ung fö retagsamhet (UF) och Idé lab vid Mä lardalens hö gskola ä r socialt fö retagande viktigt och ingå r i deras fokus på hå llbarhet. Bå da verksamheterna ser ett ö kat
engagemang hos elever och studenter fö r att driva sociala frå gor och sociala fö retag.
På Idé lab uppskattas att ca var sjä tte affä rsidé ä r av social karaktä r. Dä remot ser man
behov av att öka kunskapen om socialt företagande i innovationssystemet som
det viktigaste framå t. AÄ ven finansieringsfrågan anses vä sentlig då de sociala fö retagen inte har samma tillgå ng till de offentliga eller privata finansieringsalternativen.
Mö jligheten att nå kunder och tid till fö rsta kund och fö rsä ljning ä r lä ngre fö r de sociala fö retagarna. Ofta beroende på att det offentliga ä r kunderna. Hä r lyfter UF fram att
må nga UF-fö retagare som arbetar med inriktningen hä lsa kan finna det svå rt att få
kunder, fler UF-fö retagare arbetat mot mobbing inom skola men det har nä stan varit
omö jligt att sälja in tjänsten till kommunala skolor.
Nätverk
Idag finns det inget nä tverk fö r sociala fö retag i lä net. Må nga ASF har kontakt med
Sofisam eller Skoopi, de arbetsintegrerande sociala fö retagens intresseorganisation.
Det finns ett frö till nä tverk fö r sociala fö retag och civilsamhä lle i Vä sterå s genom eget
”grä srotsinitiativ”.

De intervjuade sociala fö retagen ingå r inte i nå gra fö retagsnä tverk eller dylikt. De
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fö retagen som ä r eller har varit deltagare i nå got av projekten fö r nya sociala fö retag
som drivs av Vä sterå s kommun och Vä sterå s Science Park har ett utbyte med andra
fö retagare dä rigenom. Intresset fö r att ingå i organiserade nä tverk varierar, det må ste
finnas en konkret nytta fö r fö retaget med relevanta fö retag och ä mnen fö r att det ska
vara intressant. De sociala fö retagen samverkar inte heller mycket med varandra.
Samtidigt kan det hä r finnas brist på tillfä llen att just trä ffas och se mö jligheterna. I
arbetet med denna handlingsplan hö lls en workshop med nå gra sociala fö retag dä r det
framkom nya mö jligheter mellan fö retagen och deras må lgrupper.
III.

Kartläggning av offentliga aktörers syn på och samverkan med
sociala företag och företagen som resurs för de offentliga
aktörernas behov

Hur samverkar offentliga aktö rer med sociala fö retag idag? Finns avtal, upphandlade
tjä nster, bidrag etc.? Finns nå gon struktur eller organiserad samverkan, mö tesplatser
fö r diskussion och utbyte? Fö r vilka behov ser de offentliga aktö rerna att de kan ha
nytta av sociala fö retag? Finns det upparbetade kanaler fö r erfarenhetsutbyte mellan
offentliga aktö rer, exempelvis upphandlare i olika kommuner? Vilken potential finns fö r
att utveckla en marknad dä r det offentliga kö per fler och varierade typer av tjä nster frå n
sociala fö retag?
Synen på och kunskapen om sociala fö retag varierar inom och mellan kommuner,
samordningsfö rbunden, arbetsfö rmedlingen i olika delar av lä net, liksom hos Region
Vä stmanland.

Idag kö ps det inte in tjä nster frå n sociala fö retag, fö rutom nå gra ASF, men det borde
finnas mö jligheter att utveckla detta. De intervjuade sociala fö retagen har må nga
idé er på hur de med helt nya eller anpassade tjä nster kan skapa vä rde fö r kommuner,
Region Vä stmanland och myndigheter. De har dä remot en liten, om nå gon arena att
mö ta rä tt personer inom offentliga. De offentliga aktö rerna ser mer traditionella
”platstjä nster” frå n sociala fö retag och inte lika mycket nya mö jligheter till att
utveckla sina verksamheter med hjä lp av sociala fö retag. Speciellt fö r sociala fö retag
med innovativa affä rsidé er blir det på tagligt svå rare att nå fram till det offentliga.

Kommunerna
Kommunerna i Vä stmanland tycker ö verlag att arbetet med sociala fö retag ä r en
viktig frå ga. Ofta hamnar frå gan inom enheten fö r arbetsmarknad, integration, fritid
och kultur eller socialfö rvaltningen och i mindre utsträ ckning på Nä ringsliv. Detta gö r
att det ä r frä mst ASF som hamnar i fokus i kommunerna. Kommunerna ser generellt
sociala fö retag som ett sä tt att mö ta de samhä llsutmaningar, speciellt integration,
inkludering och miljö . ASF ses som ett sä tt fö r personer lå ngt frå n arbetsmarknaden
att ta ett steg vidare mot arbete och att vara i sammanhang de annars inte kan vara i
och utvecklas. Den stö rsta frå gan ä r efterfrå gan på fler ASF, detta skulle ge fler
varierande mö jligheter fö r fler personer i sysselsä ttning.
I kommunerna finns idag ingen direkt policy fö r hur sociala fö retag ska behandlas. De
flesta kommunerna har inga avtal med sociala fö retag. Nå gra etableringsanalyser har
gjorts av Coompanion fö r att identifiera mö jligheten att etablera ASF utan att detta
har resulterat i nå got konkret. I vissa kommuner har studiebesö k gjorts till andra
kommuner i Sverige fö r att se hur de arbetar med ASF och olika konferenser har
arrangerats. I de flesta kommuner har arbetet md ASF stagnerat. En stor anledning ä r
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att det inte finns nå gon som vill eller kan leda ASF, trots att de sö ker aktivt. Ett par
tillfrå gade lyfter fram kommunstyrelsens roll, att det behö vs stö d frå n kommunstyrelsen fö r att fler sociala fö retag ska startas i kommunen.

I Vä sterå s finns flest sociala fö retag (12 st), ett få tal ä r etablerade ASF (t ex Accessum
och Effektivi). Det finns också sociala fö retag i form av en blandning av fö retag med
ursprung inom den ideella sektorn, t ex Stadsmissionen, och andra fö retag, t ex
Food2Change, som vill bidra till att lö sa samhä llets utmaningar. Under å ren har
kommunen stö ttat nå gra av fö retagen genom bidrag, fö reningsbidrag och ett IOP.
Utifrå n tidigare arbete kring socialt fö retagande skapades i Vä sterå s två projekt Take
Off, med stö d frå n ESF-rå det och Crossover, med stö d frå n Tillvä xtverket. Kommunstyrelsen fattade beslut om insatserna. Dessa två projekt riktar sig bå de till blivande
och etablerade sociala fö retagare och utvecklar metoder fö r att stä rka kommunens
och fö retagens olika roller. Under 2019 kommer detta arbete att intensifieras då
projekten slutar och tanken ä r att en implementering av de bä sta resultaten ska ske i
deltagande aktö rers organisationer. Sedan LOU fö rä ndrades har en diskussion fö rts
om hur kommunen ska kunna gö ra reserverade upphandlingar. I dagslä get fö rs en
dialog med projekten Take Off och Crossover fö r att kunna gö ra en eller två
reserverade upphandlingar innan projekten ä r slut. Inom ramen fö r projekten finns
det tillgå ng till rå dgivning, utbildning och nä tverk fö r de deltagarna.

Fö rslag på insatser fö r att kommuner ska kunna stö dja sociala fö retag rö r frä mst
behovet av att få fler nya sociala fö retag: ö kad information och omvä rldsspaning,
utbilda och stö dja de som ska starta, gö ra mö jligheten om sociala fö retag kä nd fö r de
som bor och verkar i kommunen samt vikten av att kommunen har en tydlig vision
och uppmuntrar fler sociala fö retag som ligger i linje med visionen att starta eller
utvecklas. Samtidigt drivs tre projekt i lä net fö r att frä mja nya sociala fö retag.
Slutsatser och lä rdomar om hur nya ASF kan stö djas behö ver gö ras frå n dessa projekt
innan de tar slut under andra halvå ret 2019.
Arbetsförmedlingen
Arbetsfö rmedlingen ser att ASF ä r viktiga då de erbjuder anpassade rehabilitering,
arbetsprö vningsplatser, anpassade arbetsplatser och arbetsfö rberedande platser.
Så dana individanpassat stö d behö vs fö r att integrera fler i arbetslivet. Inte bara ASF
men ä ven fö reningslivet i stort bidrar till detta arbete. Hur må nga personer som har
sysselsä ttning via ASF ä r svå rt att få fram utan en del manuell handpå lä ggning.
Mycket av placeringen ä r personberoende Den samverkanstrutkuren som finns ä r
med samordningsfö rbunden, i ö vrigt finns inga forum fö r dialog med ASF. Samtidigt
finns det också relativt få ASF i Vä stmanland och i visa delar av lä net inga alls som
skulle kunna utgö ra ett så dant forum. Insatserna bygger mycket på personlig relation
mellan handlä ggare på Arbetsfö rmedlingen och handledare i de mer etablerade ASF.

Arbetsfö rmedlingen lyfter fram att det behö vs stö d till nya och etablerade ASF. Risken
ä r att de fö rsvinner då de inte få r rä tt stö d, nå gon handledare som stö djer ASF
fö retagens handledare. ASF fö retagen behö ver också kunna ta fram anpassade
arbetsuppgifter. Samtidigt har nå gra ASF lyft fram behovet av att Arbetsfö rmedlingen
tydliggö r vad fö r arbetsuppgifter som efterfrå gas. Dessutom, menar
Arbetsfö rmedlingen, finns det en svå righet att fö rstå vad som ä r socialt fö retag, och
skillnaden mellan olika sociala fö retag - det rå der en begreppsfö rvirring.
Andra sociala fö retag, utö ver ASF, kan också ha behov av att nå den må lgrupp som
Arbetsfö rmedlingen, kommuner eller fö rsä kringskassan arbetar med fö r att sprida
sina tjä nster. Det finns svå righeter med hur detta i praktiken ska gå till.

Samordningsförbunden
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De tre samordningsfö rbunden som finns i Vä stmanland arbetar med att sprida kunskap om arbetsintegrerade sociala fö retag och hur parterna i samordningsfö rbunden
kan anvä nda denna form i sitt arbete med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Till exempel arbetar Norra Vä stmanlands samordningsfö rbund med att ö ka kunskapen om sociala fö retag genom att samordna och skapa samtalsforum om sociala
fö retag, arrangera inspirationsdagar och studiebesö k. Samordningsfö rbunden menar
att offentliga aktö rer har nytta av socialt fö retagande och speciellt arbetsintegrerade
fö retag då dessa kan bidra till arbetsplatser fö r invå nare som stå r lå ngt frå n arbetsmarknaden. Till exempel så skulle arbetsfö rmedlingen upphandla platser frå n sociala
fö retag och lå ta personer komma ut i arbetslivet. Lå ngtidssjukskrivna skulle kunna
erbjudas platser av Fö rsä kringskassan och Fö rsö rjningsstö d på Socialfö rvaltningen
skulle också kunna samarbeta med sociala fö retag.

Samordningsfö rbunden i sig har inga avtal med enskilda sociala fö reta och hä nvisar
till vä gledningen frå n nationella fö rbundet som beskriver vad ett samordningsfö rbund få r lov att finansiera. De hä nvisar till att fö rbund inte få r starta, utveckla eller ge
finansiering till sociala fö retag. Ingen av de tre samordningsfö rbunden har i dagslä get
kontakt med sociala fö retag. Privatpersoner kan dä remot ibland frå ga om vad sociala
fö retag ä r och hur man kan bilda så dana.
Under 2015 gjorde ett samordningsfö rbund en studie om stö d till socialt fö retagande
i Kö ping, Arboga och Kungsö r. Studien fö reslog att det behö vs en bred fö rankring hos
myndigheter och kommuner om hur de ska se på och stö dja ASF, att myndigheter bjuder in till dialog om ASF som resurs samt nä tverk fö r de som ä r intresserade av frå gan. Sedan studien 2015 har flertal mindre insatser gjorts som sedan stagnerat.
Region Västmanland
Inom Region Vä stmanland kan vi se mö jliga framtida berö ringspunkter till socialt fö retagande, bland annat inom sjukvå rden, hå llbarhetsarbetet, kulturen, nä ringsliv,
kompetensfö rsö rjning. Nå gra direkta samarbeten med sociala fö retag finns dä remot
inte. Inkö p ä r ett identifierat utvecklingsområ de. Region Vä stmanland delar inkö psenhet med Landstinget Sö rmland och de har med i sin verksamhetsplan fö r 2019 att
lä ra sig mera om sociala fö retag. I dagslä get upphandlar Inkö psenheten inte med sociala fö retag och då de jobbar på uppdrag må ste det finnas ett behov frå n den verksamhet som vill upphandla/inkö pa eller en politisk vilja. Det finns nä tverk fö r upphandling som bå de Regioner och kommuner mer eller mindre deltar i och dä r frå gan
om reserverade kontrakt, social hä nsyn finns med. Kommunerna och Region Vä stmanland har inte nå gra planer fö r upphandling av sociala fö retag.

Generellt anses det finnas ett behov av att synliggö ra de sociala fö retagen och vilken
nytta samarbeten kan ge. En på bö rjad insats mellan Region Vä stmanland och samordningsfö rbunden ä r att inkludera ASF i så kallad insatskatalogen. dä r verksamheter
med tjä nster till personer lå ngt frå n arbetsmarknaden kan beskriva vad de erbjuder.
Dä rtill finns behov av att gå igenom hur det finansieringsstö d Region Vä stmanland
tillhandahå ller till fö retag och fö reningar kan inkludera sociala fö retag.
IV.

Näringslivets och andra företags samverkan med sociala företag

Gö r sociala fö retag affä rer med andra fö retag i regionen? Vilken potential finns fö r att
utveckla affä rssamverkan med andra fö retag? Kan sociala fö retag bidra till att andra
fö retag få r tillgå ng till personal i bristyrken? Deltar de i fö retagarfö reningar eller andra
mö tesplatser med andra fö retagare och nä ringslivsaktö rer?
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De flesta av lä nets sociala fö retag samverkar med nä ringslivet genom fö rsä ljning av
varor och tjä nster till andra fö retag eller som samarbetspartners och ibland som underleverantö r. De intervjuade sociala fö retagen ser gä rna ett utö kat samarbete med
nä ringslivet som kan ge nya intä kter och ä ven mö jligheter till att skapa stö rre engagemang fö r deras samhä llsfrå gor.

De intervjuade fö retagarna ingå r inte idag i organiserade nä tverk fö r fö retagare, inte
heller i kommunernas frukostmö ten eller fö retagsnä tverk. De intervjuade fö retagarna har nå gon gå ng haft kontakt med nä ringslivsaktö rerna, men verkar inte ta del
av de nä tverks om finns via dessa.

Att utveckla de sociala fö retagens samarbete med nä ringslivets fö retag skulle ö ka
ö msesidiga affä rsmö jligheter och minska så rbarheten med nå gon eller nå gra få kunder eller leverantö rer. Till exempel skulle enklare jobb i fö retag kunna bemannas och
fö retag skulle kunna anvä nda sig av sociala fö retag fö r upphandlingar eller andra insatser med social hä nsyn.
V.

Övriga aktörers samverkan med sociala företag

Vilken samverkan finns mellan sociala fö retag och ideella fö reningar, folkbildningen,
privatpersoner etc.? Finns det utbildningar, hubbar, mö tesplatser, inkubatorer speciellt
inriktade på socialt fö retagande? Finns mö jligheter och engagemang fö r att utveckla
samverkan som kan stä rka de sociala fö retagen?
Må nga av de sociala fö retagen identifierar sig med civilsamhä llet och med det
fö reningsliv som på gå r inom detta. Olika folkbildningsaktö rer som Bilda och ABF har
tidigare gjort eller på bö rjat insatser fö r socialt fö retagande. Delaktigheten i de lokala
ö verenskommelserna i Sala och Vä sterå s med civilsamhä llet har uppskattats av de
sociala fö retagen. Efter detta har fö reningar och nå gra sociala fö retag i Vä sterå s, på
eget initiativ, trä ffats fö r att lä ra kä nna varandra bä ttre och identifiera mö jlig
samverkan.

De nä ringslivsfrä mjande aktö rerna tillhandahå ller sina tjä nster ä ven till sociala
fö retag på samma sä tt som till sina andra kundgrupper. I de fall den sociala affä rsidé n
ä r otydlig eller det rö r sig om organisering eller bolagsform hä nvisar man till
Coompanion. Coompanion i sin tur har flera olika tjä nster fö r bå de nya och
etablerade sociala fö retag samt till kommuner som behö ver stö d i olika frå gor
rö rande sociala fö retag.

Coompanion Sverige kommer anordna ledarskapsutbildning fö r ASF som två fö retag
ska delta i. Det finns inga ordinarie inkubatorer, hubbar eller generella utbildningar
till sociala fö retag i bred bemä rkelse. I på gå ende projekt (se nä sta punkt) testas en
inkubatorsmiljö och affä rscoaching fö r AFS med hjä lp av aktö rer i det ordinarie
innovationssystemet (Vä sterå s Science Park och Create). Ett par satsningar liknar en
testmiljö fö r nya sociala fö retag, att inom ramen fö r andra ekonomiska fö reningar
(Westras i Vä sterå s, Nyanlä nt fö retagande) få mö jligheten att testa bä rkraften i en
social affä rsidé .
De nä ringslivsfrä mjande aktö rerna kan behö va lyfta upp sociala innovationer och
entreprenö rer i sina samverkansforum och få en bä ttre fö rstå else fö r det stö d som
finns och de på gå ende projektinsatserna fö r må lgruppen och hur detta kan
samordnas.

11

VI.

Andra planerade insatser i regionen för att stödja utvecklingen av
sociala företag

Vilka andra på gå ende och planerade insatser kä nner ni till? Det kan t.ex. vara.
• Projekt som genomfö rs eller kommer att genomfö ras med finansiering frå n
andra aktö rer, exempelvis Vinnova.
• Projekt finansierade via ERUF och ESF
• Affä rsutvecklingscheckar, sociala fonder, riktat stö d m.m. som sociala
entreprenö rer/fö retag kan ta del av.
Hur kan dessa samordnas mer era planerade insatser?

Det finns olika initiativ som nyligen har gjorts eller kommer gö ras. De flesta insatser
vä nder sig till arbetsintegrerade sociala fö retag och i mindre utsträ ckning till sociala
fö retagare i bred bemä rkelse. Insatserna koordineras inte, fö rutom mellan ett par
projekt.

Pågående projekt i länet
Nedan projekt genomfö rs just nu. Det finns en samverkan mellan projektens aktö rer.
Insatserna som hö r Vä stmanland till har en tonvikt på Vä sterå s, ä ven om projekten
och des må l ä r menat fö r hela lä net.

Take Off: ESF projekt under tiden 2016-08-01 - 2019-07-31. Projektet ä r ett
samverkansprojekt mellan Vä sterå s stad, Coompanion, Create Business Incubator,
Vä sterå s Science Park, Arbetsfö rmedlingen och Fö rsä kringskassan Syftet ä r att starta
fler ASF och att få fler personer som idag stå r lå ngt ifrå n arbetsmarknaden i arbete.
Uppskattningsvis kommer ca 160 personer delta, fö rdelningen mellan mä n och
kvinnor ä r jä mn, liten ö vervikt på kvinnor. En tredjedel har utlä ndsk bakgrund. Inom
projektet erbjuds deltagarna utbildning i socialt fö retagande och entreprenö rskap,
affä rscoachning, individuell coachning mot uppsatta må l och coachning i grupp.
Bland annat har en gemensam metod fö r att stö dja nystart av ASF tagits fram av
projektets aktö rer, som också har hittat bä ttre sä tt att jobba ihop. En utmaning ä r att
få tillrä ckligt och rä tt deltagare. AÄ ven kommunens roll i at stö dja nya ASF har varit
svå r då Vä sterå s stad inte ä r intresserade av att knoppa av verksamheter som kan
drivas av ASF.

Cross Over Free Space: ERUF projektet under tiden 2016-08-01 – 2019 -11-30.
Projektet har Vä sterå s Stad som projektä gare och Vä sterå s Sciencee Park och Create
Business Incuabtor som utfö rare. Crossover ska stö dja kvinnor och mä n och
utlandsfö dda (lika må nga av varje må lgrupp) så fler kan bli sociala entreprenö rer.
Med hjä lp av en fö retagscoach, tillgå ng till innovationssystemets aktö rer och en
mö tesplats dä r nä ringslivet, små och medelstora fö retag samt innovationssystemet
utbyter kunskap och idé er. Må let ä r att det fö rblir en vä l fungerande verksamhet ä ven
nä r den treå riga projekttiden ä r slut 2019.

Framsteg: ERUF projekt under tiden 2016-08-01 – 2019 -07-31. I projektet
samverkar Coompanion i OÖ stergö tland, Vä stmanland och OÖ rebro. AÄven de andra
projekten i Vä stmanland, Almi, samordningsfö rbunden ä r viktiga aktö rer. Projektets
må l ä r att fler sociala fö retag ska starta och vä xa. Detta genom en bä ttre organisering
och samverkan hos befintliga aktö rer, strukturerat stö d av rå d och finansiering, nya
mö tesplatser, synliggö ra och ö ka fö rstå elsen av sociala innovationer och sociala
fö retag. Deltagarna i projektet ä r primä rt sociala entreprenö rer och fö retagare samt
personer i utanfö rskap (speciellt arbetslö sa och nyanlä nda).
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Nyanlänt företagande: Inom ramen fö r Tillvä xtverkets program ”Snabbspå ret”
finansierar flera kommuner och region Vä stmanland projektet Nyanlä nt fö retagande
under 2017 tom 2019. Må lgruppen ä r personer som ä r nyanlä nda till Sverige och
som ingå r i etableringen. De vill stö tta dem att starta fö retag, dock utan direkt
koppling till sociala fö retag, men inte heller uteslutande. Bland annat har man startat
ett par ekonomiska fö reningar dä r deltagarna kan testa sina affä rsidé er innan de
sjä lva ”gå r skarpt”.

Andra planerade insatser
• Norra Vä stmanlands samordningsfö rbund planerar fö r inspirationsdag i
november 2018 fö r att få nga kommunernas intresse och behov. Utifrå n
dialogen med kommunernas tjä nstemä n få r insatser om hur man kan stö dja
socialt fö retag vä xa fram. Gö rs i samarbete med Coompanion.
• Inkö psenheten i Region Vä stmanland har med i sin verksamhetsplan fö r 2019
att lä ra sig mera om sociala fö retag.
• Coompanion Sverige hå ller ledarskapsutbildning fö r ASF.
• Intresseorganisationen fö r ASF, Skoopi, genomfö r ett projekt fö r att stä rka
ASF:s nä tverk med nä ringslivet så att fler affä rer gö rs mellan ASF och andra
fö retag. En av må nga aktiviteter genomfö rs i Vä sterå s i oktober.
• Skoopi kommer hå lla certifieringsutbildningar senare under 2018, dä r ASF i
Vä stmanland kan delta.
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3. Regionala prioriteringar och aktiviteter

De regionala prioriteringarna ä r en avgrä nsning och konkretisering av de sex områ dena
ovan. Ni ska vä lja ut hö gst tre av ovanstå ende områ den som ni vill prioritera att arbeta
med i framtiden, antingen i ett projekt fö r genomfö rande med medel frå n Tillvä xtverket
eller på annat sä tt.

Prioritering nr 1:

Prioriterat områ de:

Prioriteringens
namn:
Syfte:

Må l 2020:
Motivering:

Aktiviteter:

III. Kartläggning av offentliga aktörers syn på och samverkan
med sociala företag och företagen som resurs för de offentliga
aktörernas behov
OÖ kat intresse och fö rstå else fö r sociala fö retag hos offentliga
organisationer
Att sprida kunskap om vad socialt fö retagande ä r och vilka olika former
som finns och om nyttan/vä rdet de skapar fö r ett hå llbart samhä lle,
anstä llda och offentlig sektor. AÄven informera om vilken/vilka typer av
tjä nster som ofta erbjuds av sociala fö retag, men ä ven lite mer ovä ntade
exempel. Skapa fö rstå else fö r hur sociala fö retag kan bidra till att
utveckla affä rerna i offentlig sektor.
- Stä rka kunskapen om sociala fö retag inom Region Vä stmanland
- Stä rka kunskapen om sociala fö retag och deras fö rutsä ttningar
hos nä ringslivsfrä mjande aktö rer, kommuner och myndigheter
- Fö retagens samhä llsnyttor kan berä knas och kommuniceras
Ett å terkommande hinder som sociala fö retag lyfter fram ä r
okunskapen om vad socialt fö retag/verksamhet ä r, nyttan de tillfö r och
hur affä rer gö rs. Sociala fö retag har må nga uppslag på hur de kan stö dja
det offentliga men saknar vä gar in fö r detta.
Detta område relaterar till områdena ”behov och efterfrågan” och
”tydliggör och mät effekterna” i Regeringens strategi för sociala
företag.
- Informera/utbilda identifierade må lgrupper på
Region Vä stmanland.
-

Samarbetspartners
fö r genomfö rande:

Informera/utbilda identifierade må lgrupper inom kommuner,
myndigheter (Arbetsfö rmedlingen, fö rsä kringskassan)
Sociala fö retag (visst antal) få r stö d i att berä kna och
kommunicera samhä llsnyttan. (krä ver extern finansiering)
Inkludera sociala fö retagare i dialoger om nya program,
strategier eller fö r nya affä rssamarbeten tillsammans med
offentliga organisationer.

Ta fram och sprida ett informationsmaterial/ upphandlingsstö d
fö r sociala fö retag om vad som krä vs av ett socialt fö retag att
upphandlas och vad som underlä ttar. (krä ver extern
finansiering)

Region Vä stmanland, Coompanion, kommuner, Samordningsfö rbunden,
myndigheter, sociala fö retag
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Prioritering nr 2:
Prioriterat områ de:
Prioriteringens
namn:
Syfte:
Må l 2020:

Motivering:

Aktiviteter:

V. Övriga aktörers samverkan med sociala företag
Affä rsmä ssiga och stabila sociala fö retag

OÖ ka fö rutsä ttningar fö r sociala fö retag att starta och vä xa.
- Stö dstrukturen fö r sociala fö retag har tydliggjorts och
tillgä ngliggjorts.
- Kunskapen om socialt fö retagande har ö kat hos
nä ringslivsfrä mjande aktö rer.
- Finansieringen fö r sociala fö retag har kartlagts och om mö jligt
utö kats.
- Affä rsstö det fö r sociala fö retag kring lö nsamhet och
affä rsmodeller har stä rkts.
De sociala fö retagen har svå rt ekonomiskt, de saknar tillgå ng till
finansiering och har behov av affä rsutveckling. Nä ringslivsfrä mjande
aktö rer tillhandahå ller olika sorters stö d som behö ver tydliggö ras och
kopplas ihop.

Detta insatsområde relaterar till områdena ” Stärk företags- och rådgivningskompetensen” och ”Finansiering” i Regeringens strategi för sociala
företag.
- Dra lä rdomar frå n på gå ende projekt och hur framgå ngsrika
strukturer, modeller och metoder ska fortsä tta hos befintliga
aktö rer efter projekttiden samt anvä ndas i hela lä net.
-

Samarbetspartners
fö r genomfö rande:

Identifiera hur entreprenö rer vid UF och Idé lab/ Mä lardalens
hö gskola kan inspireras till socialt fö retagande och bä ttre
stö djas.

Information – och utbildningsinsatser till affä rsrå dgivare/
nä ringslivsfrä mjandeaktö rer. (krä ver extern finansiering)

Ta upp sociala fö retag i rå den dä r nä ringslivsfrä mjande aktö rer
verkar.

Tydliggö ra de nä ringslivsfrä mjande aktö rernas erbjudanden fö r
varandra.
Upprä tta en mikrofond fö r sociala fö retag verksamma i
Vä stmanland och marknadsfö ra den till relevanta må lgrupper.
Analysera hur Region Vä stmanlands fö retagsstö d och
fö reningsbidrag kan anvä ndas till sociala fö retag.

Utveckla affä rsrå dgivningen med affä rsmodeller, lö nsamhet,
marknadsfö ring och paketering av erbjudanden. (krä ver extern
finansiering)

Region Vä stmanland, Nä ringslivsfrä mjande aktö rer inklusive UF, sociala
fö retagare samt kommuners nä ringslivschefer.
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Prioritering nr 3:
Prioriterat områ de:
Prioriteringens
namn:
Syfte:

Må l 2020:
Motivering:

Aktiviteter:

II. Kartläggning och synliggörande av sociala entreprenörer
och sociala företag.
Lyckade exempel

Att med hjä lp av fö rebilder och lyckade exempel skapa intresse och
nyfikenhet kring socialt fö retagande. Visa på olika vä gar in till socialt
fö retagande med koppling till lä nets utmaningar och Agenda 2030 och
på så sä tt inspirera nyblivna och befintliga entreprenö rer på resan till
framgå ngsrik social fö retagare.
- Fler visar intresse och nyfikenhet kring att bli sociala
fö retagare.
- Fler visar intresse kring att samarbeta med sociala fö retag som
partner eller leverantö r
Det finns i lä net relativt få sociala fö retag och det behö vs fler fö r att ö ka
andelen nya fö retag, fö r att ö ka jä mstä lldheten och lö sa olika
samhä llsutmaningar.

Detta insatsområde relaterar till områdena ”utveckla kunskap och
mötesplatser” i Regeringens strategi för sociala företag.
- identifiera lä nets sociala fö retag efter kriterierna i Sveriges strategi fö r sociala fö retag, sammanstä lla och analysera data.
(krä ver extern finansiering)
-

-

Samarbetspartners
fö r genomfö rande:

Ta fram en film som på enkelt och pedagogiskt sä tt ger en
inblick i och skapar intresse fö r socialt fö retagande.
(krä ver extern finansiering)

Identifiera sociala fö retag som fö rebilder som paketeras i
kommunikationsmaterial och sprids i sociala medier, press och
på verksamt.se etc. (krä ver extern finansiering)

Genomfö ra samhä llsutmaningsdrivna arenor mellan
civilsamhä lle, nä ringsliv, akademi och offentlig sektor.
(krä ver extern finansiering)
Region Vä stmanland, VSP, Sociala fö retag, kommuner
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4. Genomförandekapacitet

Hä r ska ni beskriva er genomfö randekapacitet och organisatoriska fö rutsä ttningar att
driva ett lå ngsiktigt och hå llbart utvecklingsarbete fö r att nå hå llbara sociala fö retag
som kan bidra till lö sningar på samhä llsutmaningar och i fö rlä ngningen också bidra till
uppfyllelsen av Agenda 2030.
Region Vä stmanland har kapacitet att driva frå gan och nå fram till relevanta
samarbetspartners och understö dja den samverkan som behö vs fö r att utveckla
socialt fö retagande. Vissa insatser kan vi med egna resurser driva sjä lva. Idag
finansierar vi till exempel Coompanion och arbetet med socialt fö retagande har
tydliggjorts i den kommande uppdragsbeskrivningen. Fö r att vä xla upp insatserna
behö vs det en intern omprioritering eller extern finansiering och hittar vi mö jligheter
kommer detta att gö ras.
I Vä stmanland finns en vilja att utveckla och god samverkan mellan olika aktö rer, så
som nä ringslivsfrä mjande aktö rer, nä ringslivschefer, samordningsfö rbund och
kommuner. Det finns sedan tidigare olika rå d och grupperingar dä r olika
konstellationer av dessa trä ffas och som kan anvä ndas fö r att mobilisera insatser. Vi
vill anvä nda de forum som redan fungerar fö r att lyfta in socialt fö retagande.

Kontakt har tagits med flera sociala fö retagare som har agerat som kunskapsbä rare
om sina utmaningar och ä ven bollplank i lö sningar. De har visat på en god vilja att
vara delaktiga i arbetet framå t, genom att t ex vara goda exempel, delta i dialog med
offentliga verksamheter och vara rö stbä rare fö r andra perspektiv på bå de utmaningar
och lö sningar.

I framtagandet av denna handlingsplan har kunskapen om socialt fö retagande ö kat
inom Region Vä stmanland och vi ser kopplingar till arbetet med social hå llbarhet,
jä mstä lldhet, integration och sysselsä ttning med flera. Det finns må nga insatser i
lä net, t ex projekt inom affä rsutveckling, styrkeområ den och kompetens-fö rsö rjning
dä r det kan vara aktuellt att koppla ihop smed utveckling av socialt fö retagande. Tre
kommuner har också extra satsningar på social hå llbarhet och integration
(finansierat av Tillvä xtverket) och hä r finns det kopplingar till socialt fö rtagande att
arbeta vidare med.
Må lområ den och insatser som har bä ring på Region Vä stmanland kommer att
involvera rä tt personal som med ytterligare kunskap och medvetenhet om sociala
fö retag kan gö ra fö rä ndringar i arbetssä tt. Ledningen; politiker och tjä nstemä n,
kommer att efterfrå ga resultaten av arbetet.
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Kontaktuppgifter
Pernilla Conley
Centrum för regional utveckling
Februari 2019

Pernilla Conley Pettersson
Näringslivsutvecklare Region Västmanland
pernilla.conley.pettersson@regionvastmanland.se

