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Inledning* 
I januari 2020 påbörjades projekt Sesam, ett kommungemensamt projekt med finansiering via 
Sunnerbo Samordningsförbund. I projektet deltog kommunerna Markaryd, Älmhult och 
Ljungby kommun samt Region Kronoberg som samverkanspart med det gemensamma målet 
att skapa stödstrukturer för att främja socialt entreprenörskap.  
 
Inom det sociala entreprenörskapet kan man se tre tydliga områden: Sociala företag, 
arbetsintegrerande sociala företag och sociala innovationer. Alla har gemensamt att de jobbar 
mot att förbättra samhället men vägen dit kan skilja sig.  
 
Sveriges regering identifierar socialt företagande som en väg att nå de globala 
hållbarhetsmålen formulerade i Agenda 2030. Av den anledningen har regeringen utvecklat 
en strategi som listar olika främjande insatser. Målet är att öka antalet sociala företag och öka 
deras marknad i Sverige (Regeringskansliet). 
*Källa Madeleine Kothe 

 
Bakgrund till förlängning av projektet 2022 * 
 
De tre Sunnerbo-kommunerna har sedan några år tillbaka på olika sätt och initiativ intresserat 
sig för att utveckla området inom socialt entreprenörskap. Inte minst har detta blivit mer 
aktuellt sedan kommunernas långtidsarbetslöshet ökat och därmed försörjningsstödet. Socialt 
entreprenörskap via arbetsintegrerade sociala företag, ASF, är en framgångsrik arbetsmetod 
och modell för att nå en långsiktig, hållbar och trygg anställning av personer i den målgrupp 
som definieras att stå längst ifrån arbetsmarknaden. Efter att ha träffat Samordningsförbundet 
i Halland tog en idé form, att dels fördjupa oss i förutsättningarna inom respektive kommuns 
möjligheter stimulera och stödja ASF, men även att se över andra former av socialt 
entreprenörskap. Samtliga samverkanspartner ser positivt på att möjliggöra för fler sociala 
företag genom att kartlägga och förbereda kommunernas möjlighet att stötta dessa företag och 
deras hållbara utveckling. Under det första året i projekt Sesam har utredningsarbetet visat att 
det inte finns ett färdigt förslag att kopiera. Ett 40-tal kommuner, som på något sätt arbetat 
med socialt entreprenörskap, har intervjuats och det visar att varje kommun har utgått från sin 
specifika situation och därefter byggt processer som passat dem och de sociala företagen som 
finns i kommunen. Mycket är också beroende av vilka personer inom kommunen som visat 
intresse för att driva frågorna om socialt entreprenörskap och om det finns aktiva 
samarbetsparters som exempelvis Coompanion eller Skoopi. 
 
Då de tre kommunerna i sin tilläggsansökan befinner sig på olika ställen i processen kring hur 
man ska stödja socialt entreprenörskap så fanns det vinster med att tillsammans förlänga 
projektet för att finna en ge-och-ta-situation. I förlängningen förväntades även en genomgång 
av beprövade metoder i andra kommuner såsom Idéburna Òffentliga Partnerskap, reserverade 
upphandlingar (även känt under begreppet reserverade kontrakt). Nämnda metoder är kända 
för andra kommuner med omfattande samarbeten med olika typer av sociala företag och 
socialt entreprenörskap. 
*Källa Madeleine Kothe 
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Sammanfattning av den förväntade insatsen i förlängningen 2022* 
 
Ansökan om medel för 1.0 projektledare under 12 mån. Projektet syftar till att ge 
kommunerna ökad kunskap och kompetens inom området socialt entreprenörskap. Projektets 
effektmål är att klargöra vilka särskilda förutsättningar och möjligheter till socialt 
entreprenörskap som finns i respektive kommun. Socialt entreprenörskap ses som 
paraplyrubrik för sociala företag, integrerande sociala företag (ASF), sociala företag i 
allmänhet eller sociala innovationer.  
 
Målen med projekt Sesam år 1 var att: 

• Kartlägga respektive kommun genom SWOT- och intressentanalyser 
• Ta fram förslag på stödstrukturer för socialt entreprenörskap 
• Öka kunskap och kompetens om socialt företagande 
• Omvärldsbevaka; internationellt till lokalt 
• Främja tillkomsten av fler sociala företag samt stötta befintliga sociala företag 

Målen med projekt SeSam år 2 var att: 

• kartlägga och ta fram förslag på stödstrukturer för socialt entreprenörskap som 
innehåller omvärldsbevakning och utmaningar i området, såväl nationellt som lokalt i 
Sunnerbo.  

• Ytterligare mål är att förankra information om socialt entreprenörskap i respektive 
kommun, samverka med befintliga sociala företag, hjälpa till vid uppstart av nya 
företag samt fånga upp/inspirera till intresse hos civilsamhället.  

*Källa Projektansökan till Sunnerbo Samordningsförbund 

 

Målgrupp för projektet del 2 
Den primära målgruppen för projektet har varit tjänstemän och politiker i de tre kommunerna. 
Tjänstemän i egenskap av att de har intervjuats och tillfrågats som sakkunniga. Politiker då de 
har intervjuats men även då de följer respektive förvaltnings redovisning av vad som 
framkommit inom området socialt entreprenörskap. En annan primär målgrupp har varit de 
som idag redan driver och de som i framtiden önskar att driva ett socialt företag. En sekundär 
målgrupp för projektet har varit samarbetsorganisationer så som Coompanion, 
Nyföretagarcentrum och Skoopi. Region Kronoberg har också varit en viktig part då de 
tidigare arbetat med frågor gällande socialt entreprenörskap. 

Eftersom ett av målen är att främja fler sociala företag har även kommunernas invånare 
involverats som antingen företagare eller arbetskraft. 
 
 
Projektorganisation i del 2 
Projektorganisationen har bestått av en projektledare i del 2. Projektledaren har utgått från 
Markaryds Kommun som även haft arbetsgivaransvaret. I kommunerna har det funnits olika 
kontaktpersoner på respektive arbetsmarknadsenhet, sociala verksamhet, näringslivssida som 
projektledaren varit knuten till och som hjälpt till att förankra projektet internt. Utöver det 
interna arbete så har projektledaren haft omfattade kontakter med andra kommuner, 
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myndigheter, samordningsförbund och andra relevanta parter inom exempelvis civilsamhället 
som arbetat och arbetar med frågan. 

Den tidigare projektledaren valde att arbeta med en inhyrd konsult per timme medan den 
avslutande projektledaren mer arbetade med insatser från civilsamhället (t ex Coompanion, 
sociala företag) och andra kommunala intresseorganisationer typ SKR, Socialt Forum och 
primärkommunala nätverk (Ex vis SKRs nätverk för 12 kommuner) 

I övrigt fans en styrgrupp bestående av representanter från de tre kommunerna, 
förbundschefen i Sunnerbo samordningsförbund och en representant från Region Kronoberg. 
Projektets större frågor och vägval har förankrats i förbundets beredningsgrupp men besluten 
har fattats av förbundets styrelse.  Representanterna i styrgruppen har skiftat under året.  
 
Metoder 
I projektets del 1 har mestadels kvalitativa metoder använts, främst i form av intervjuer och 
till viss del fokusgrupper när detta varit möjligt under de restriktioner som fanns under covid-
19 pandemin. Det har även utförts analyser av sekundärdata från tidigare rapporter och 
projekt. Den kvantitativa data som finns kommer från det sektorsövergripande system för 
uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) som 
bland annat ligger till grund för nationella uppföljningar till regeringen. I SUS har vi mätt 
antal möten, både internt i kommunerna och med externa samarbetsparter. 
 
Under projektets första del har ett flertal representanter från respektive kommun intervjuats, 
både politiker och tjänstemän. Projektledaren har i alla tre kommuner utgått från 
arbetsmarknadsenheten och haft ett bra samarbete med näringslivscheferna i Markaryd och 
Ljungby. Utöver intervjuerna som gjorts inom respektive kommun så har ett flertal 
kommuner, som arbetar med eller tidigare arbetat med frågor gällande socialt 
entreprenörskap, intervjuats. Projektledaren har även träffat representanter för ett flertal 
organisationer såsom Coompanion, Inkludera och Skoopi. Därtill har ett flertal möten med 
sociala företag och andra viktiga aktörer genomförts. På grund av den rådande pandemin har 
de flesta möten genomförts digitalt. Digitala möten har både för- och nackdelar och detta har 
gjort att projektledaren har hunnit med väldigt många möten olika aktörer men haft svårare att 
bygga långsiktiga relationer. 
 
Projektledaren har även samlat information genom att delta i webbinarier, utvecklingsnätverk 
för sociala företag och europeiska seminarier gällande den sociala ekonomin. 

I del 2, förlängningen av projektet, har fokus varit mer på kvalitativa metoder och insatser. 
Detta beroende på den önskan från primärkommunerna att utreda möjligheter till konkreta 
åtgärder för att direkt kunna underlätta för socialt entreprenörskap att uppstå inom Sunnerbo-
området. Vilka dessa åtgärder, insatser har varit framgår av den mer lokalt beskrivna 
rapporten som följer. För att sammanfatta en mer ytligt betraktelse av de sammantagna två 
åren så har del ett varit mer teoretisk medan del två utgått från de faktiska önskemål och 
förutsättningar som finns i de tre kommunerna. Det har också konstaterats olika sorters behov 
av civilsamhällets insatser under tiden i respektive kommuner. Dessa behov har sedermera 
utgjort den verklighet, som projektledningen haft att utöva sina arbetsuppgifter ifrån. 
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Under de följande rubrikerna från ´Bakgrund, definition, internationellt, nationellt och 
regionalt´ följer en alldeles utmärkt genomgång av förutsättningarna för socialt 
entreprenörskap i Sverige. För läsaren är detta nödvändig information för att kunna tränga in i 
detta komplexa område. Projektledaren i del två väljer att lägga till kommentarer efter dessa 
avsnitt baserat på egna erfarenheter från bl a framtagandet och utredandet kring regional 
handlingsplan i Kronobergs län för socialt entreprenörskap. 

Bakgrund* 
De tre kommunerna har sedan några år tillbaka på olika sätt och via initiativ intresserat sig för 
att utveckla området inom socialt entreprenörskap. Inte minst har detta blivit mer aktuellt 
sedan kommunernas långtidsarbetslöshet ökat, då främst bland ungdomar och utrikesfödda. 
Socialt entreprenörskap via arbetsintegrerade sociala företag, ASF, ses som en framgångsrik 
arbetsmetod och modell för att nå långsiktiga, hållbara och trygga anställningar av personer i 
den målgrupp som definieras att stå längst ifrån arbetsmarknaden. Efter en träff med 
Samordningsförbundet i Halland som aktivt arbetat med frågan bestämde sig Ljungby, 
Markaryds och Älmhults kommuner för att dels fördjupa kunskaperna om förutsättningarna 
inom respektive kommuns möjligheter stimulera och stödja socialt företagande, dels att se 
över andra former av socialt entreprenörskap.  
 
Under år 2019 gjordes en fördjupad utredning om Arbetsintegrerande sociala företag i 
Ljungby Kommun. Detta ledde till att Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslutet att ta 
fram ett förslag på policy samt utreda hur kommunen vidare kan arbeta inom området. Det är 
även Ljungby kommun som vid projektets start hade de enda uttalade sociala företagen med 
arbetsintegrering som huvudsyfte. 

*Källa Madeleine Kothe 

Definitionsfrågan 
I Sverige finns idag ingen beslutad definition av socialt företagande men Regeringen har i sin 
nationella strategi för sociala företag (2018) tagit fram tre kännetecken: 

• Sociala företag är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga 
verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, 
exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en 
tryggare livsmiljö.  

• Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som 
angetts som dess syfte att uppnå.  

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, 
alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, i stället för att primärt tas ut 
som vinst genom avkastning till ägarna. 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har, förutom ovanstående punkter, som syfte att 
integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället. Ett ASF ska även: 
 
• Sälja varor och tjänster till kunder.  
• Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig 

ägas av exempelvis en kommun. 
• Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande. 

https://www.verksamt.se/fundera/socialt-foretagande-och-samhallsentreprenorskap/arbetsintegrerande-sociala-foretag
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Uttrycket social innovation används ofta övergripande för att beskriva nya lösningar på 
samhällsutmaningar. En social innovation kan avse en ny metod eller ett nytt arbetssätt, och 
eftersom sociala innovationer löser samhällsutmaningar är de bra för individ och samhälle. 
Sociala innovationer kan förekomma i hela samhället, i både offentlig sektor, privat näringsliv 
och inom civilsamhället 

Det finns ett flertal definitioner av vad som klassas som sociala företag och i en utredning från 
Tillväxtverket (2021) så problematiseras detta då man vill undvika risken att 
varje myndighet tillämpar sin egen definition, som de som vill erkännas som sociala 
företag behöver förhålla och anpassa sig till. En tydlig och enhetlig definition hade även gett 
en större rättssäkerhet för företagen då man kan utestänga de företag som inte lever upp till 
kravet om samhällsnyttiga avsikter samt få en bättre transparens vid utbetalning av stöd och 
bidrag. En enhetlig definition tydliggör även för den reguljära arbetsmarknaden vad som 
avses med ett socialt företag och förtydligar därmed dess mervärde och samhällsnytta. Detta 
antas även öka deras marknad genom ökat intresse och ökad efterfrågan. För att underlätta 
vidare arbete i kommunerna rekommenderas att använda regeringens definition tills/om det 
kommer andra rekommendationer. 

Internationellt 
Inom EU finns det en definition som lanserades av EU-kommissionen år 2011. Där definieras 
ett socialt företag som en organisation (European Commission 2021): 
 
• Vars främsta mål är att uppnå sociala effekter snarare än att generera vinst till ägare och 
aktieägare. 
• Som använder sitt överskott främst till att uppnå dessa sociala mål 
• Som styrs av samhällsentreprenörer på ett ansvarsfullt, transparent och innovativt sätt. Det 
görs genom att involvera de arbetstagare, kunder och intressenter som påverkas av 
verksamheten. 
 
Den sista delen i EU:s definition, kopplad till inkluderande styrning och ägande, är 
omtvistad i Sverige. Den ingår inte i den svenska regeringens beskrivning av socialt 
företagande.  
 
Det finns flera likheter mellan hur länderna i EU har valt att hantera socialt företagande. 
Oavsett land, har de flesta sociala företag sina rötter i föreningslivet, i kooperativ och andra 
frivilligorganisationer som ansvarade för invånarnas välfärd innan välfärdsstaten utvecklades. 
Beroende på hur väl utvecklad välfärdsstaten är, har det därför påverkat förutsättningar och 
drivkrafter för de sociala företagen (European Commission 2016). Danmark och Finland har 
välfärdssystem som liknar det svenska. Det brukar refereras till som en nordisk 
välfärdsmodell, där staten tar ett stort ansvar för invånarnas välfärd. Storbritannien brukar 
kategoriseras som att landet har en liberal välfärdsmodell, där staten tar ett visst ansvar. 
Portugal och Spanien brukar kategoriseras som att de tillämpar en sydeuropeisk 
välfärdsmodell, där de sociala förmånerna är knutna till en individs anställning och därför 
varierar kraftigt. De kännetecknas bland annat av ett jämförelsevis outvecklat offentligt 
välfärdssystem, där familjen och i viss mån den sociala ekonomin förväntas kliva in och ta 
ansvar för invånarnas välfärd (Tillväxtverket 2021). 
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Sociala företag som begrepp möter även olika utmaningar i att bli accepterade som just 
sociala företag. I Portugal och Spanien grundar sig denna utmaning i att begreppet social 
ekonomi är välkänt, medan begreppet sociala företag är relativt okänt. De förstås i stället som 
en del av den sociala ekonomin. I Danmark och Finland är utmaningen snarare att det finns ett 
begränsat område som sociala företag kan verka inom. Detta för att den offentliga sektorn tar 
ett så stort ansvar för välfärden. Det skiljer sig från situationen i Storbritannien, där det finns 
en stor acceptans för sociala företag både politiskt och legalt. Där finns det även en vilja bland 
de företag som uppfyller EU:s definition av sociala företag att själva identifiera sig som just 
sociala företag (European Commission 2016). 
 
Genom att följa den sociala ekonomins utveckling runt om i främst Europa, men även i 
världen, kan kommunerna få inspiration om vad som är möjligt att göra. Även om 
skillnaderna mellan ländernas välfärdsmodeller är stora så fungerar de sociala företagen i 
mångt och mycket på samma sätt. 

Nationellt 
Handbok om samverkan med sociala företag 
Under hösten 2020 släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok där 
samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag stod i fokus. Bakgrunden till 
boken är att Sveriges regering har pekat ut sociala företag som en del av lösningen för att 
hantera dagens och kommande samhällsutmaningar. 

I handboken beskrivs att det är svårt för kommuner som aktivt ska börja arbeta med dessa 
frågor att kopiera lösningar från andra kommuner som kommit längre eftersom arbetet med 
sociala företag måste utgå från de kommunspecifika utmaningar som man brottas med lokalt. 
Däremot är det viktigt att omvärldsbevaka och inspireras för att slippa uppfinna hjulet på nytt.  

SKR har dock identifierat några framgångsfaktorer som underlättar för att kommunen ska få 
en bra samverkan med de sociala företagen: 
 

• stöd från den politiska ledningen 
• politiskt fastställda styrdokument och handlingsplaner 
• en genomtänkt plats i organisationen som har ansvar för genomförandet 
• en intern samordningsfunktion som samlar kompetenser och expertis 

från olika verksamhetsområden 
• en extern samverkansstruktur där kommunen eller regionen kan ha 

dialog och utbyte med sociala företag och andra relevanta aktörer. 
 
Man menar även att upphandling är viktigt då detta kan stötta de sociala företagen ekonomiskt 
(Sveriges kommuner och regioner 2020). 
 
Olika kommuner, olika strategier* 
Under projektet har projektledaren varit i kontakt med ett 40-tal kommuner som på olika sätt 
arbetat med socialt entreprenörskap. Detta arbete kan vara via policys och handlingsplaner 
eller mer praktiskt genom upphandling eller IOP. Beroende på kommunens 
grundförutsättningar och om det finns en politiker eller tjänsteman som brinner för frågan så 
ser arbetet väldigt olika ut.  
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I Luleå använder man en stödbidragsmodell där alla nya ASFer får 50 000 kr i uppstartsstöd. 
För anställda med lönebidrag eller introduktionsanställning får företaget 30% av 
lönekostnader år 1, 20% av lönekostnader år 2 och övriga år får de 10% av lönekostnaden. 
Kommunen köper även arbetsträningsp, externa samverkansstrukturerlatser av företagen och 
arbetar tätt tillsammans för att hitta nya lösningar som kan gynna både kommun och företag.  
 
I Nordanstigs kommun har man skrivit ett avtal med Coompanion som fungerar som 
företagsrådgivare för alla sociala företag. Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med 
upphandlingsenheten för att stämma av vilka upphandlingar som ett socialt företag skulle 
kunna svara på och om man kan bryta ut delar av större upphandlingar för att det skulle kunna 
fungera bättre. Kommunen använder sig av reserverade kontrakt och träffar de sociala 
företagen fler gånger per år för att tillsammans blicka framåt. 
 
I Vaggeryds kommun har man startat upp ett företag som man senare har knoppat av till ett 
ASF. Kommunen stod för alla kostnader i uppstartsfasen och började sedan knoppa av när 
företaget hade byggt upp ett kapital så att företagen kunde stå på egna ben. Kommunen köper 
även praktikplatser, använder sig av upphandling med social hänsyn och bevakar 
upphandlingar som sociala företag skulle kunna lämna anbud på.  
 
I Karlskoga kommun har man ingen antagen policy utan arbetar mer hands-on genom att 
stödja de sociala företagen och köpa varor och tjänster av dem. Kommunen har varit med och 
startat upp ett flertal företag och uttrycker att det är kommunens ansvar att stå för stora delar 
av kostnaderna till dess att företagen kan stå på egna ben. Kommunen har skrivit avtal på ett 
antal sysselsättningsplatser och köpt företagsutbildningar via Coompanion.  
 
Genom att samverka med andra kommuner som aktivt arbetat med frågan väcks både 
frågeställningar och inspiration. Detta är en viktig del i fortsättningen av projektet för att dra 
Vaggerydnytta och lärdom av hur andra har gjort istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. 
*Källa Madeleine Kothe 
 
Utvecklingsnätverk Sociala Företag* 
Under år 2021 har SKR startat ett projekt som heter Utvecklingsnätverk Sociala Företag. Med 
hjälp av medel från Europeiska socialfonden ska 12 kommuner, utifrån handboken om 
samverkan med sociala företag, skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och även få 
till fler affärer mellan kommun och sociala företag. Detta projekt kommer att fortgå under år 
2022 och målet är att dessa kommuner sedan ska kunna fungera som inspiration och 
modellkommuner för andra som vill göra en liknande resa. Projektet kan komma att få stor 
inverkan på hur kommuner i framtiden väljer att arbeta med frågan kring socialt 
entreprenörskap och förhoppningen är att tillhandahålla den ”best practice” som saknas idag 
(Sveriges kommuner och regioner 2021). 
*Källa Madeleine Kothe 

Regionalt* 
 

Under år 2018–2020 antog Region Kronoberg en handlingsplan för hur de skulle arbeta kring 
socialt entreprenörskap. Arbetet började redan under år 2016 då regionen ville utveckla sitt 
eget strategiska arbete inom socialt företagande och detta ledde till att man genomförde ett 
projekt tillsammans med bland annat Coompanion. Eftersom socialt entreprenörskap kunde 



10 
 
 

kopplas till 7 av 10 mål i den regionala utvecklingsstrategin (Gröna Kronoberg) sattes 
frågorna på agendan och det sågs som viktigt att skapa förutsättningar för hur man kunde 
arbeta med frågorna även på lång sikt. 

Under Region Kronobergs projekt var ett av målen att bidra till att ta fram en policy i 
respektive kommun. Projektet ledde till att intresset för socialt entreprenörskap väcktes i alla 
tre kommuner och man valde att gå vidare med en gemensam projektansökan till Sunnerbo 
Samordningsförbund. 

I dagsläget så jobbar inte regionen aktivt med socialt entreprenörskap men man driver projekt 
mot civilsamhället där frågor rörande området ingår. Då Region Kronoberg jobbat länge med 
frågorna finns en stor kunskapsbank för kommunerna att använda sig utav. 

*källa Madeleine Kothe  

 

Tillägg  till bakgrunden baserat på erfarenheter i del 2** 
Det sociala entreprenörskapet har spelat en allt större roll i Sverige under framförallt den 
senare 15 årsperioden. Det innebär inte att civilsamhällets roll på området varit mindre 
betydelsefull tidigare än så och framförallt är det viktigt att ha hela bilden med sig för att 
förstå relationen mellan det sociala entreprenörskapet, civilsamhället och primärkommuner. 
Det fanns utanförskap, fattigdom, arbetslöshet, sociala problem och behov av inkludering 
även för hundra år sedan. Då fanns inte välfärdsstaten, så som vi lärt känna den senare. Många 
av de verksamheter och angelägna samhällsproblem som fanns då hanterades genom att 
människor gick samman i civilsamhällets organisationer såsom föreningar, folkrörelser, 
stiftelser och andra associationer. Olika lösningar för samhällsnyttan uppstod genom små 
medel och stor uppfinningsrikedom. Idag kallar vi det sociala innovationer. Så kom 
tandvården till. Fattigvården organiserades av civilsamhället. Beredskapen för kris 
organiserades av civilsamhället och  exempelvis Sjöräddningen bildades som en ideell 
förening (vilket den är även idag). Detta är bara några få områden och listan kan göras mycket 
längre. **Källa Anders Jönsson 

I tillväxtverkets omfattande utredning mellan 2017- 2021 kring socialt entreprenörskap, 
sociala innovationer och social ekonomi framgår dagens omfattning av den här typen av 
initiativ i Sverige. Av landets ca 250 000 ideella föreningar och värdeburna organisationer 
finns nära 200 000 människor anställda och ca 4 000 000 frivilligarbetare. Av dessa har 
utredningen angett 2 000 sociala företag där affärsverksamhet blandas med mål att uppnå 
samhällsnytta på ett antal områden. Det kan röra sig om allt t ex läxläsningsstöd för barn i 
utanförskapsområden, second handverksamhet mm. 

Av dessa 2 000 sociala företag är ca 300 sk arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som själva 
valt att licensiera sin verksamhet enligt en viss modell (Skoopi). 

Associationsformerna (enligt svensk lagstiftning) som används av de sociala företagen 
omfattar nästan lika många som det finns. De flesta sociala företagen är ekonomiska 
föreningar och aktiebolag. Ofta beror valet av association på vem som har stått för 
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rådgivningen. Det är skillnad på vad de säger på banken, Nyföretagarcentrum, 
försäkringsbolaget, kommunens näringslivsavdelning, Universitetet eller Coompanion. 

Med detta som bakgrund är det problematiskt att Sverige inte har en lagstiftning, princip eller 
definition för det sociala företagandet. Å andra sidan, såsom Tillväxtverkets utredning tar upp, 
så finns det möjlighet för ”tusen blommor att blomma”.  

När man så ska organisera eller hitta en policy för en primärkommun (eller möjligen för 
regioner) så spelar beredskapen för att förstå ovanstående oerhört stor roll. En eller flera 
sociala entreprenörer kan mötas av entusiasm och välvillighet men också med sämre attityder 
och menande blickar vid kontakt med ansvariga på en kommunal förvaltning. Det kan man 
både ha förståelse för och tycka gement illa om. Både ock, kanske en bra beskrivning av 
dilemmat för den sociale entreprenören eller entreprenörerna.  

”De tusen blommorna” är också förklaringen till de många olika lösningarna, bland de 90 % 
av landets kommuner som hanterar socialt entreprenörskap.  

Vad det gäller de tre Sunnerbo-kommunerna som ingår i Sunnerbo Samordningsförbunds 
projekt SeSam och deras möjlighet att finna lokala tillfredsställande modeller för sina 
relationer till det sociala entreprenörskapet, så finns det förutsättningar nu. Men, som bl a 
Vaggeryds kommuns företrädare på Arbetsmarknadsenheten säger, ”det krävs tålamod och 
tid”. Uppenbarligen är de tre kommunerna inte ännu uppe i tusen blommor heller. Men 
SeSam har kunnat lägga en grund, vilket ger förutsättningar. Till detta återkommer vi efter 
den lokala genomgången nedan för del 1 och med kompletteringar gällande det andra året, del 
2. 

Lokalt 
Markaryds kommun har innan projekt Sesam inte arbetat aktivt med socialt entreprenörskap. 
Under Region Kronobergs projekt fick politiker och en del tjänstemän information om socialt 
entreprenörskap och många har därför kunskap om begreppet och vad det innebär. Det togs 
även ett inriktningsbeslut på att man ställde sig positiva till att fortsatt arbeta med socialt 
entreprenörskap och att Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen skulle vara ansvariga 
för frågan. Därefter gick man via samordningsförbundet samman med de två andra 
kommunerna för att driva frågan vidare.  

I Markaryd har projektet samverkat mycket med enhetschefen för arbetsmarknad och 
ekonomiskt bistånd samt med dåvarande näringslivschefen. Genom näringslivschefen har 
projektet fått tillgång till en stor kontaktyta både internt i kommunen samt externt bland 
företag, organisationer och föreningar. En av dessa kontakter ledde till att Markaryds 
kommun under våren fick sitt första sociala företag. Under våren var projektledaren behjälplig 
som rådgivare och kontaktförmedlare för att initiativtagaren skulle få rätt kontakter inom 
kommunen samt att få ett kontaktnät inom det sociala området. Under hösten/vintern är 
tanken att det sociala företaget ska utökas och nyttjas som utflyttad daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen. Detta är ett bra sätt att testa samverkan mellan kommun och sociala 
företag på ett praktiskt sätt. Projektledaren har verkat för att kommunikationen i 
uppstartsfasen ska fungera på ett smidigt sätt och att arbetet ska fortskrida enligt plan. 
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Under hösten fick projektet presentera tankar och idéer inför kommunstyrelsens arbetsutskott 
och delar av socialförvaltningen vilket mottogs positivt. En av dessa idéer handlar om 
Strömsnäsbruks vandrarhem. Utanför huvudorten Markaryd ligger Strömsnäsbruk som är en 
liten ort med hög inflyttning av nyanlända och socialt utsatta. I Strömsnäsbruk finns det 
många aktiva föreningar som på olika sätt visat intresse för att gå samman och eventuellt bilda 
ett socialt företag. Kommunen äger också en fastighet som tidigare nyttjats som vandrarhem. 
Föreningarna har i samtal med näringslivschefen uttryckt sig positiva till att ta över driften av 
vandrarhemmet genom att starta ett socialt företag som kan verka inkluderande och 
arbetsintegrerande på orten. I nästa steg behöver föreningarna hjälp med processledning och 
inspiration för att komma vidare mot målet att starta ett socialt företag. Det skulle vara en 
viktig injektion för lokalsamhället och skapa en positiv dynamik. För att inte hamna i otakt 
med utvecklingen bör projektet samtidigt fokusera på att fortsatt informera och involvera 
tjänstemän och politiker i kommunen för att kunna anta ett styrdokument som fastställer 
kommunens viljeriktning och vilka verktyg som kan användas för att stödja befintliga sociala 
företag och främja tillväxten av nya. Under våren skrev projektledaren ett förslag till policy 
och riktlinje (se bilaga 1). 

Tillsammans med enhetschefen för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd arbetade projektet 
fram en process för hur de sociala företagen ska få en väg in i kommunen. Den bygger på att 
sociala företag, precis som alla andra företag, tar kontakt med Näringslivsavdelningen som 
sedan agerar spindeln i nätet för att lotsa dem vidare till rätt instans, detta kan vara både 
internt och externt. Externa kontakter kan bestå av företagsrådgivning och då hänvisas 
initiativtagaren till Coompanion eller hjälp med att bygga upp ett kontaktnät i kommunen. 
Därefter är det även näringslivschefen som återkopplar och följer upp så att ärendet inte 
hamnat mellan stolarna. Detta är en väldigt enkel process men som visat sig vara effektiv i 
många kommuner och där de sociala företagen likställs med vilket annat företag som helst 
vilket lyfter deras status som företagare. 

För att ytterligare spetsa Markaryds insatser under år två i projektet är upphandling ett stort 
fokusområde. Då SKR har visat att upphandling med social hänsyn och upphandling med 
reserverade kontrakt är strategiska verktyg för att både få kommunal service utfört och få 
arbetslösa människor i arbete. Genom att utbilda denna nyckelkompetens kan information 
sedan spridas till respektive förvaltning som är beställare av alla upphandlingar. Även 
utbildning inom idéburet offentligt partnerskap (IOP) för tjänstemän och politiker är 
nödvändigt då detta är ett annat bra sätt att samverka med sociala företag och samtidigt lösa 
ett samhällsproblem. Genom ett IOP kan man tydliggöra respektive parts insats och 
tillsammans hitta nya lösningar och metoder att använda sig av. 

Efter en genomgång med den nya tjänstemanna-ledningen i Markaryds kommun genomlystes 
Markaryd kommuns behov inom området för andra året i SeSam. Då beslutades prioritet på en 
insats gällande den Norra kommundelen med Strömsnäsbruk/Traryd som särskilt utplockat 
område. Områdets särskilda socioekonomiska förutsättningar och kommunens satsning på ett 
mer närvarande kontor för medborgarnas kontaktmöjligheter avgjorde satsningen. Sedan 
tidigare i projektet hade Strömsnäsbruks vandrarhem nämnts som en potentiell hemvist för ett 
socialt företag bl a. Föreningarna hade också hamnat på dagordningen gällande driften av 
nämnda vandrarhem. Men inget var tydligt och frågorna fler än svaren. Ingen hade heller 
”räckt upp handen” för att starta eller driva något. Hur gör man då? 
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Efter inrådan från bl a Hembygdsföreningen i Strömsnäsbruk sammankallades en grupp av 
dedikerade individer med positiv vilja för att utreda intresse, möjligheter, behov och 
förutsättningar. Gruppen kom att kallas Trusten, efter engelskans ´trust´ dvs tillit. Utan tillit 
mellan kommun och civilsamhälle blir det ingen ”verkstad”. Trusten, som inte var 
representant-sammansatt utan mer utgick ifrån känsla för bygden och medvetenhet om att 
något bör göras i Strömsnäsbruk för allas skull. Problemen av integration, låga skolresultat, 
mätresultat i trygghetsundersökningar, tomma lokaler gav upphov till efterfrågan på lösningar 
av olika slag. Diskussionerna i TRUSTEN gav upphov till en plan. Föreningslivet i 
Strömsnäsbruk och Traryd sammankallades. Mötet hade föregåtts av intervjuer med de mest 
framträdande föreningarna där basfakta om deras verksamhet, idéer, synpunkter på 
kommunens stöd och farhågor för framtiden lades fram. En enorm verksamhet framskymtade. 
Vid en översyn upptäcktes omfattande medlemskap i över 20 föreningar. Vid ett överslag 
framkom att över 60% av befolkningen i Norra kommundelen frivilligt deltar med 
medlemskap i en eller flera föreningar. I en jämförelse med andra bruksorter i landet skiljer 
sig Strömsnäsbruk/Traryd på den punkten. Ett annat aktivt område som framskymtade var 
mängden med evenemang och arrangemang. Tävlingar inom respektive förenings område, 
sommarcamps, marknader och kulturinslag sysselsatte tusentals besökare, förbipasserande, 
och medlemmar. Det fanns synpunkter på samarbete och samordningsfördelar av ett sådant 
mellan föreningarna. 

På föreningsmötet presenterades en plan med två steg. Steg ett handlade mycket om att 
behålla och underhålla möjligheten för mötesplatser. En sådan hade kommunen upprätthållit 
året innan med ett café (Café Våfflan) i hembygdsparken. Steg två var bildandet av ett socialt 
företag, som skulle verka sammanhållande för samarbetet mellan föreningarna men även ge 
möjlighet för arbetsintegrerade insatser för människor med behov av praktikplatser och en 
skjuts på vägen till ett nytt arbetsliv. Det sistnämnda gavs arbetsnamnet ´Hembygden`. 

Entusiasmen var inte överväldigande från föreningarnas sida och rädslan för fler betungande 
frivilliginsatser vädrades. Men samtidigt fanns en ”positiv tystnad” där det kalkylerades med 
hur man skulle kunna påverka detta och hur det skulle kunna byggas något nytt för orterna. 

Steg 1 som innehöll Cafe Våfflans återöppnande under tre månader på sommaren. För att 
kunna finansiera detta fick projektet framträda inför kommunstyrelsen och be om medel för 
ett genomförande med caféföreståndare, material, lokaler samt extrapersonal.  

Svårigheterna med att finna extrapersonal och svårigheter med lokalerna för Caféverksamhet 
samt att den lokal som var tänkt från början inte kunde användas gjorde insatsen mindre 
attraktiv. Förvisso behölls en mötesplats under tre månader på orten. Dessutom var tanken att 
pröva praktikplatser på cafét eller ett utbyte med arbetsmarknadsenheten på kommunen. 

Nästa möjlighet var nu att pröva steg två i planen. För att finna affärsidéer för det sociala 
företaget krävdes fler möten med föreningslivet. Trusten påbörjade arbetet under många 
sammankomster under kvällar och helger fram till september. Det ledde till 11 
affärsidéer/verksamhetsidéer. Idéer som skulle kunna bearbetas och ”tvättas” i en affärsplan 
som kan leda ett bildat socialt företag till tillräckligt med intäkter för att kunna skaffa 
kompetens inom rehabilitering och individuella planer för individer som är för långt från 
arbetsmarknaden. Samtidigt skulle företaget kunna bli en samlande plattform för samarbete 
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mellan föreningar gällande service och möjligen mobilisering av  nya styrelseledamöter till 
föreningarna. Föreningarna är mitt i och står inför ett generationsskifte. 

Den 30 augusti samlades så föreningarna i en process där processledare från Coompanion 
deltar för att kunna tillförsäkra en metodisk väg  att finna de samhällsutmaningar 
Strömsnäsbruk/Traryd står i eller inför. Coompanions insats var nödvändig eftersom SeSams 
projektledning tillsammans med Platskontoret och Trusten var för involverade i processen och 
en neutral och metodkunnig insats behövdes. Resultatet blev att fokus hamnade på vad och 
hur föreningarna kunde arbeta aktivt för att hitta integrationslösningar i bygden. Gruppen av 
representanter från 15 föreningar arbetade fokuserat och var överens om tagen. Idag finns 
konkreta förslag från denna sk social innovation camp, nedtecknade och bevarade för den 
eftervärld som ska kunna arbeta aktivt för ett förverkligande.  

SeSams insats för Norra kommundelen i Markaryd har inneburit mobilisering och intresse för 
de samhällsfrågor bygden är i och står inför. Men den ”uppsträckta handen” för vem eller 
vilka som skulle kunna vara arkitekt och social entreprenör återstår. Mot slutet på året 
genomförs en överlämning till platskontoret i Strömsnäsbruk och återstående personal. Bilden 
från andra kommuner med det nödvändiga tålamodet och rätt insatser från primärkommunen 
stämmer. Men grunden är lagd och förutsättningarna finns. En mobilisering genomfördes och 
möjligheterna påvisades. I Vaggeryds kommun krävdes fyra år av kommunal finansiering, 
EU-medel och avtal med kommunen innan det sociala företaget startades. Idag 10 år senare 
står företaget på egna ben. 70 % av personalen kommer från Arbetsmarknadsenheten och har 
idag ”riktiga” anställningar. 1,5 miljoner kronor per år har Vaggeryds kommun sparat in på 
försörjningsstödet. 

I Ljungby gjordes år 2019 en fördjupad utredning om arbetsintegrerande sociala företag vilket 
resulterade i ett flertal rekommendationer. En av rekommendationerna var att ta fram en 
policy tillsammans med Markaryds och Älmhults kommun. Ansvaret på att utreda 
policyfrågan hamnade hos Näringslivsavdelningen och vidare till projekt Sesam. Under 
projektets gång har projektledaren tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
näringslivsavdelning kommit fram till att socialt entreprenörskap bör ingå som en del i den 
nya näringslivspolicyn som i dagsläget håller på att tas fram. Genom att koppla en 
förvaltningsövergripande verksamhetsplan (se bilaga 2) till policyn kan frågorna som alla 
förvaltningar behöver arbeta med för att främja det sociala entreprenörskapet i Ljungby 
kommun lyftas. Projekt Sesam har i verksamhetsplanen tagit de sociala företagens åsikter i 
beaktande och även fått inspiration från de kommuner som tidigare arbetat med frågorna och 
då hittat fungerande metoder för att lyckas främja den sociala ekonomin. 

Upphandlingsenheten ses som en viktig part och har under en längre tid haft möten med 
arbetsmarknadsenheten för att gemensamt titta på vilka upphandlingar som skulle kunna 
innefatta sysselsättningskrav. Under möte med upphandlingschefen beslutades att 
arbetsmarknadsenheten ska bli inbjudna till deras månadsgenomgång för att se vilka 
upphandlingar som skulle kunna bli aktuella för sociala företag samt lyfta frågan om 
kontraktsvillkor för sysselsättning. Riktade utbildningar mot både upphandlingsenheten och 
mot tjänstemän i respektive förvaltning ses som en nödvändig fortsättning i projektet då alla 
som är med i upphandlingsprocessen måste ha kännedom om upphandling med social hänsyn 
för att detta ska få genomslagskraft och användas på rätt sätt.  
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I Ljungby finns det två etablerade sociala företag i dagsläget: Slussen och Spiket. Under 
intervjuer med respektive verksamhetsledare uttrycks att man önskar ett utökat samarbete med 
Ljungby kommun. Slussen har under åren försökt få till ett flertal IOP med kommunen. Av 
olika anledningar har dessa inte blivit verklighet men Slussen ser positivt på ett framtida 
samarbete, gärna med inriktning på stadsodling, grönyteskötsel och/eller drift av Laganbadet. 
Spiket har uttryckt önskemål om att vara med och sköta driften av caféer i kommunägda 
lokaler så som exempelvis Grand och biblioteket. Slussen och Spiket skulle gärna svara på 
lämpliga upphandlingar och vill gärna ha ett nära samarbete med kommunen för att kunna 
diskutera inom vilka områden lämpliga upphandlingar skulle finnas samt hur/om man skulle 
kunna avgränsa upphandlingen så att de passar deras företag.  

För att testa och stimulera samverkan har projekt Sesam stöttat Ljungby kommun i att skriva 
en ansökan om projekt Tegelbruket. Detta projekt syftar till att testa samverkan mellan 
kommunen och ett socialt företag. Det innefattar en tillitsbaserad process för att gemensamt 
hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden att närma sig densamma genom grön 
rehabilitering. Förhoppningen är att detta projekt antas och kan starta upp under år två av 
projekt Sesam. Genom projektet kan man tillämpa verksamhetsplanen på ett praktiskt sätt. 
Projektledaren i Sesam får även möjlighet att följa de problem som skulle kunna uppstå hos 
båda parter och då fungera som ett bollplank. 

För att frågan om socialt entreprenörskap ska leva vidare är det av största vikt att en person 
bär ansvaret för att omvärldsbevaka, samverka och sprida informationen vidare inom 
kommunen. De kommuner som arbetat långvarigt och framgångsrikt med sociala företag har 
alla haft en dedikerad person (ibland på heltid men oftast på deltid) som är ansvarig för att 
frågan lyfts och inte faller mellan stolarna. I Ljungby kommun rekommenderas att denna 
person har sin tjänst på arbetsmarknadsenheten då de har etablerad kontakt med målgruppen 
för de sociala företagen. Det är även viktigt att ha ett tätt samarbete och utbyte med 
Näringslivsavdelningen.  

Av ovanstående framgår att Ljungby kommun sedan tidigare har etablerat kontakt med de 
sociala företag som sedan många år bedrivit verksamhet inom Ljungby kommuns geografiska 
område. Ett helt annat läge med förutsättningar och utmaningar än de andra två kommunerna.  

Under året har framförallt samarbetet mellan de sociala företaget Slussen i Lagan och 
Ljungby kommun ökat på flera områden. Via ett föreningsavtal har Slussen drivit Lagans 
utebad. Detta har inneburit en möjlighet för sommarpraktik för ungdomar samt att Slussen fått 
visa upp sina färdigheter att arbetsleda dessa. 

Slussen har även etablerat ett idéburet offentligt partnerskap med Ljungby kommun i 
projektet Tegelbruket. Det blev det första IOP-.avtalet inom området arbetsintegration för 
Ljungbys del. Avtalet skrivs nu under i slutet på innevarande år. Verksamheten och 
samarbetet har i realiteten pågått under större delen av året men understryks och förtydligas 
genom avtalets upprättande. Slussen har även i samarbete med övrigt föreningsliv i Lagan och 
Ljungby kommuns Kultur och fritidsnämnd upprättat ett IOP gällande en fritidsgård i Lagan 
tätort. Fritidsgården startar sin verksamhet under januari 2023. 

Under hösten påbörjades även ett arbete på ett IOP-avtal mellan Ljungby kommun och 
Ljungby Museum (ideell förening). Tanken där är att samarbetet mellan Museet (som bildades 
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1920) och skolvärlden ska utökas med guidning i Ljungbys historia mm. Vid skrivandets 
stund var inte avtalet påbörjat eller underskrivet. 

Sesam har varit inblandat i samtliga processer ovan.  

En annan process som påbörjades redan under SeSams första år var policyprogram för socialt 
företagande i Ljungby kommun. Syftet var att hitta en formell stödstruktur genom ett politiskt 
beslut som sedan kunde genomsyra förvaltningsorganisationen på ett sådant sätt att socialt 
företagande och entreprenörskap får en behandling utifrån den specifika särställning och 
betydelse den har för flera samhällsfrågor. 

Det andra året innebar en omarbetning och klar förenkling av policydokumentet där en 
inriktning och förenkling gavs prioritet. Det finns nu ett fokus på upphandling och framförallt 
den förändring som genomfördes av LOU 2017 betonas . Det handlar om 
upphandlingsmöjlighet med reserverade kontrakt. En reservation är möjlig att göra vid 
anbudsförfarandet för arbetsintegrerade sociala företag med kriterier och villkor som är mer 
typiska i sociala företag. Det finns också en fördel att inrikta anbudsprocessen på ett mer 
förenklad sätt och framförallt till fördel för upphandlingar i mindre skala. Policyn är också 
kopplad till Ljungbys kommuns vision inför 2035. 

Ljungby kommuns KSAU antog policyn under hösten och en remissomgång påbörjades bland 
förvaltningarna vilket ledde till remissvar från två förvaltningar. Den slutgiltiga behandlingen 
av policyn är klar i januari 2023. 

Genom remissomgången har förvaltningsorganisationen haft möjlighet att ta ställning till sin 
roll vid kontakt med och behandling av ärenden från sociala företag. Nu finns goda 
förutsättningar för att sociala företag inte längre är ett okänt begrepp i förvaltningen och även 
bland förtroendevalda. Sedan tidigare finns också ett beslut i fullmäktige att kommunen har 
en positiv inställning till Idéburet offentligt Partnerskap, vilket utgör en annan positiv 
möjlighet för sociala företag, oavsett inriktning, att upprätta med Ljungby kommun. Bra 
formella förutsättningar med andra ord. Samtidigt kan man påpeka som den föregående 
projektledaren i SeSam påpekat i text och muntlig framställning att en eller flera personer i 
förvaltningsorganisationen tillsammans med förtroendevalda behövs, som känner ett extra 
ansvar och är dedikerad i frågan. Det sistnämnda tillhör inte de formella förutsättningarna 
utan är mer en fråga om egen vilja att utvecklas i frågor som denna och förmågan att se 
behovet av ett rikligt civilsamhälle som agerar i olika viktiga samhällsfrågor. En 
förvaltningstjänsteman uttryckte det; ”…utan civilsamhället är vi små”. 

I Älmhult har frågan om främjandet av sociala företag behandlats flera gånger. Bland annat i 
ett kommungemensamt projekt tillsammans med Alvesta kommun där man gick ihop kring en 
gemensam projektansökan för att starta upp en caféliknande verksamhet för utlandsfödda 
kvinnor. Detta initiativ fick inte ihop tillräckligt med finansiering och därför kunde inte 
projektet genomföras.  

Ser man till Älmhults kommuns storlek så har kommunen ett stort antal långtidsarbetslösa 
som uppbär försörjningsstöd varje månad. Det finns därför ett behov att utöka 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. På arbetsmarknadsenheten har man visat stort intresse 
för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som en kompletterande metod att få människor i 
arbete. För att stärka förankringen i övriga delar inom kommunen bör informations- och 
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förankringsseminarium om sociala företag genomföras. Därefter kan man ha en diskussion 
om vilken verksamhet som ska finnas i en aktiv arbetsmarknadsenhet och vilka verksamheter 
som kan utvecklas i form av ett ASF.  

Målgruppen för att starta sociala företag, då främst arbetsintegrerande sociala företag, är stor 
och projektet har identifierat flera entreprenörer som uttalat intresse för att driva sociala 
företag om man kan få viss hjälp och stöttning från kommunen. Detta intresse har kommunen 
inte lyckats fånga upp på ett tillfredsställande sätt och entreprenörerna upplever en otydlighet 
från kommunens sida. Att tydligt ta ställning i frågan om socialt entreprenörskap skulle gynna 
både tjänstemän, som då vet på vilket sätt de kan främja företagen, entreprenörer som vill 
starta sociala företag och målgruppen som består av de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
eller har någon form av funktionsvariation. Detta kan man göra genom att anta lämpligt 
styrdokument, förslag på dessa finns som bilaga (se bilaga 1 och 2). 

För att frågan ska kunna drivas vidare i Älmhults kommun är det viktigt att en förvaltning 
fångar upp och driver frågan vidare, förslagsvis på arbetsmarknadsenheten där kunskapen om 
dessa företags förutsättningar redan finns. För att lyckas krävs det att personer från flera olika 
förvaltningar arbetar och samverkar förvaltningsöverskridande. De förvaltningar som ses som 
avgörande är kommunledningsförvaltningen (där både näringsliv och upphandling ingår) samt 
socialförvaltningen. 

 

I Älmhult finns som konstaterats under SeSams första projektår förutsättningar för socialt 
entreprenörskap med ett livaktigt civilsamhälle inom bygdeorganisationer, bygdebolag, 
intresseorganisationer och även tidigare planer på arbetsintegrerade verksamheter i kooperativ 
eller annan form. Arbetsmarknadsenheten har kämpat med frågan i återbruksverksamheten.  
Dessutom har personal på vissa poster skiftat, vilket gjort att frågan ibland försvunnit.  

I del 2 av SeSam har ett ingående samtal med majoritetens kommunalråd genomförts på 
vårkanten. Intresset för de här frågorna går inte att ta miste på. Socialförvaltningens chef har 
också tagit ett stort ansvar för hanteringen av frågan och famlandet över tillvägagångssätt att 
ta sig an det sociala entreprenörskapet. Famlandet är förståeligt men under kommande år 
kommer det att klarna tack vare fler tjänstemäns inblandning under hösten och en stark 
politisk enighet om att detta bör följas och i förekommande fall ageras när civilsamhället 
kommer med förslag på olika lösningar. Under del 2- året har två organisationer tagit kontakt 
med kommunen kring utveckling av samarbete om människor som har en längre väg till ett 
arbete. Fokus finns på kapacitet för praktik och rehab-program. Ett bygdebolag har visat 
intresse för att eventuellt utvecklas i riktning mot ett socialt företag.  

Information om SeSam och framförallt ämnet socialt entreprenörskap har lämnats under flera 
träffar för några kommunala förvaltningar. Vidare har ett förslag på en kommunpolicy 
inspirerad av Ljungby kommuns dito lämnats över till socialförvaltningen. Älmhults kommun 
är inte längre nollställd inför ämnet och förvaltningarna har inte varit förberedda samt 
civilsamhället är inte informerade i tillräcklig grad. De som nu har frågan på sitt bord kommer 
att kunna starta en utveckling och nå den medvetandenivån de andra kommunerna har nått. 
Dessutom kan samarbetet mellan kommunerna hjälpa Älmhult att ”komma ikapp”. 
Förutsättningar finns. 
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Konferensen i Lagan 

Den 30 november avslutades projekt SeSam genom en konferens, som i sitt upplägg 
kombinerar en utbildningsinsats, en konferens och ett studiebesök på länets största sociala 
företag Slussen i Lagan. Konferensens titel var ” Sociala företag för arbetslivsinkludering 
Insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle”. Arrangörer av konferensen var Ljungby 
kommun, Slussen i Lagan och Coompanion i Kronoberg. Syftet med denna tillställning var att 
samla intresserade tjänstemän och förtroendevalda i de tre kommunerna Älmhult, Markaryd 
och Ljungby. Representationen var god och ett trettiotal deltagare kunde lyssna till Ljungby 
kommunledning, Coompanions företrädare och en projektledare/representant för Sveriges 
största kommunala nätverk för utbyte om sociala entreprenörskap (12 kommuner). Vidare 
redovisades i detalj Vaggeryds kommuns erfarenheter av arbetsintegrerade sociala företag 
sedan 15 år tillbaks. I det efterföljande studiebesöket på Slussen visades verksamheten upp 
och en frågestund med Slussens ledning på möbellagret gav nyttig information till deltagarna 
om det dagliga arbetet med det sociala företaget och dess vedermödor. 
 
Sunnerbo samordningsförbund * 
Sunnerbo samordningsförbund driver i dagsläget flera projekt som syftar till att hjälpa de som 
står längst från arbetsmarknaden och är i behov av samordnande insatser. Under projekttiden 
har projektledaren varit i kontakt med ett flertal samordningsförbund och inom området 
socialt entreprenörskap arbetar man på väldigt olika sätt. Flera förbund har tillsammans med 
sina medlemsparter startat projekt som syftar att vara strategiska och strukturbyggande, så 
som Sesam. Andra samordningsförbund har införlivat frågan om socialt entreprenörskap i sitt 
förbunds grunduppdrag och anställt exempelvis en processledare som verkar för alla 
medlemsparters bästa i kontakten med sociala företag. I vissa förbund sitter en representant 
från samordningsförbundet som sammankallande för kommunala och regionala ASF-nätverk.  

För att arbetet med socialt entreprenörskap ska leva vidare och inte falla mellan stolarna är det 
viktigt att en eller flera personer i respektive kommun får ansvaret att driva frågan vidare. En 
annan lösning skulle vara att samordningsförbundet anställer en person som håller i 
informationsträffar, processleder, omvärldsbevakar och finns som sakkunnig när problem 
eller frågor uppstår. Denna person kan finnas som sakkunnig för alla medlemsparter, inte bara 
kommunerna när det kommer till frågor gällande socialt entreprenörskap. Denna tjänst skulle 
kunna innefatta hjälp att skriva projektansökningar och uppföljning av projekt som rör socialt 
entreprenörskap för både medlemsparter och sociala företag när det finns lämpliga 
projektpengar att söka. Detta skulle vara en bra fortsättning på projekt Sesam då arbetet med 
socialt entreprenörskap måste drivas under en längre tid för att bli väl förankrat i 
kommunerna. 

*Källa Madeleine Kothe  

Avslutning* ;** och kommentarer 
Under våren 2021 gjordes en SWOT-analys för respektive kommun. Utifrån denna analys har 
projektledaren försökt stärka de delar som fungerar bra och arbeta för att motverka effekterna 
av det som fungerar mindre bra. Gemensamt för de tre kommunerna är att informations- och 
utbildningsarbetet bör prioriteras internt och externt. Genom att lyfta goda exempel och 
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inspirera till att våga testa åtgärder utanför det ”normala” kan kommunerna få fler personer i 
arbete och minska kostnaderna för försörjningsstöd.  

Sammanfattningsvis har projektet närmat sig de projektmål som fanns uppsatta genom att fler 
tjänstemän och politiker fått en större kunskap om socialt entreprenörskap genom samtal, 
intervjuer, föredrag och informationsträffar. De sociala företagen har fått vara med i 
framtagandet av styrdokument och fått stöttning i kontakten gentemot kommunerna. Projektet 
har även identifierat ett flertal personer som är intresserade av att starta sociala företag och 
stöttat dem i processen att våga ta nästa steg. Projektet har tagit fram förslag på styrdokument 
för Ljungby och Markaryds kommun. Kontakten med andra kommuner har varit omfattande 
och tillsammans med Mora Kommun har det startats upp ett nätverk för kommuner som vill 
främja sociala företag. Projektet har omvärldsbevakat genom att delta på en europeisk 
konferens kring den sociala ekonomin samt varit i kontakt med personer (både företagare och 
statsanställda) i andra länder.  

Arbete med att främja socialt företagande måste ses som långsiktigt och hållbart. Genom att 
förlänga projektet ges kommunerna ytterligare tid att ta fram hållbara stödstrukturer som kan 
implementeras i den ordinarie verksamheten. Projektledarens rekommendation är därför att 
förlänga projekt Sesam under år 2022. 

*Källa Madeleine Kothe  

 

Bakom alla målsättningar metoder och informationssatsningar finns en andemening, oavsett 
det gäller del 1 eller förlängningen av SeSam. Av samhällets tre sektorer offentlig, privat och 
civilsamhälle nämns dessa i utredningar, föredrag och rapporter oftast just i den ordningen. 
Det antyder en ranking, ett synsätt eller en attityd. Det har betydelse för utveckling, stöd och 
initiativrikedom. Om det nu finns en sanning så består den sannolikt i att den omvända 
ordningen skulle underlätta för fler initiativ till innovativa lösningar på samhällsproblem, 
sociala frågor, kunskapsfrågor och motverka utanförskap, främlingskap. För visst började 
Kamprad sitt engagemang och entreprenörskap i civilsamhället och de flesta politiker har 
hittat sin ”eld” i en intresseförening. 

SeSam-projektet i sina två delar har uppnått sina målsättningar men det krävs mer. Det bästa 
med SeSam är att det har satt igång processer. Samordningsförbundets tre kommuner kommer 
att hantera detta olika. Här följer en kort sammanfattning i punktform och kommentar till 
utstakade möjligheter på området socialt entreprenörskap och sociala innovationer:  

• Policyprogram för socialt entreprenörskap, sociala företag och sociala innovationer är 
antagna, kommer att antas och fomuleras i detta nu beroende på vilken kommun vi 
talar om. 

• En stödstruktur kommer att upprättas i dessa kommuner och det är en mödosam 
process där politiker och tjänstemän måste räcka upp handen o visa intresse. 

• Civilsamhället är mer och mindre vakna i ämnet. I de områden där det finns förebilder 
att studera uppstår fler. Där föregångare saknas har man en längre sträcka. 

• Avsaknad av definition av vad socialt företagande är för något oavsett form ställer till 
det i ett land där vi är vana att följa lagar och vara lydiga. Men som utredningar och 
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ibland förnuft påpekar, den andra sidan av definitionsavsaknaden ger möjligheter för 
tolkningsfrihet. Låt tusen blommor blomma.  

• Allting tar tid och tålamod krävs. Mobilisering, som i Markaryd, är en intressant och 
svårmanövrerad process. Men de elva månader som det aktiva arbetet genomfördes 
under har ändå gett en grund till en fortsättning. I Vaggeryds kommun tog det fyra år 
att bara starta upp ett socialt företag och ytterligare fem år innan kommunen succesivt 
att avknoppat sitt stöd till företaget. I Älmhult, som har längst till mål i processen, 
finns embryon och en stark motivation för ett genomslag för sociala företag kan vara 
en minskning av försörjningsstödskostnaderna. I Ljungby finns alla förutsättningar för 
en expansion av de sociala företagen, arbetsintegrerade sociala företag och 
civilsamhällets insatser inom de närmaste åren och definitivt till visionens slutmål 
2035. Ett stödstruktursarbete väntar under 2023 för att kunna genomsyra 
förvaltningarna med policyn som hjälp. 

Mycken kunskaper finns nu på förvaltningarna i de tre Sunnerbokommunerna. Och 
civilsamhället smider planer på sina håll i takt med att samarbetet ökar. Näringslivet, som ofta 
har en kortare väg till civilsamhället och dess organisationer kan också öka sina insatser och 
intresset för sociala företag. Det kan vara en bra sak för näringslivsavdelningar på 
kommunerna att ta tag i.  

För att kommunerna inte ska känna sig lämnade finns ju också möjligheten att via avtal eller 
andra överenskommelser skapa en formell relation till länets Coompanion. Coompanion är ju 
en medlemsstyrd civilsamhälles-organisation i formen av en ekonomisk förening. Där byggs 
kompetens upp för att stödja de processer vi har nämnt i denna slutrapport. Sunnerbos tre 
kommuner är dessutom medlemmar i Coompanion Kronoberg. 

**Källa Anders Jönsson (projektledare i andra delen av SeSam) 
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