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        PROJEKTBESKRIVNING 
        10-11-15 
 
 
 

Projektet ”Stödstruktur för socialt företagande” 
 
1. Uppdrag 
Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar 
till att utreda en projektidé om att underlätta för personer eller organisationer som vill 
starta sociala företag att komma vidare från tanke till handling 
 
Ansvarig för genomförande av uppdraget har varit arbetsmarknadsenheten inom Umeå 
kommun, VIVA, men ett nätverk med representation från VIVA, socialtjänsten, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, näringslivsservice, Coompa-
nion, Vindelns folkhögskola samt ideella sektorn har fungerat som styrgrupp för arbetet.  
 
2. Bakgrund 
Det sociala företagandet har under de senaste tre åren kommit allt mera i fokus som en 
kraft för att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden in i meningsfullt arbe-
te.  
Aktiviteter som kan nämnas från centralt håll i denna fokusering är följande; 
• Breda informationsinsatser under 2008 – 2009 med Tillväxtverket som huvudansva-

rig i syfte att skapa ökad kunskap om det sociala företagandets möjligheter 
• Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper december 2008, ”Civilsamhäl-

let som utvecklingskraft” där man bl.a. lyfter fram möjligheterna med socialt företa-
gande 

• Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag antagen 10-04-22 
• Upprättandet av en särskild hemsida som är en form av digital handbok för samarbe-

te med sociala företag.  http://www.sofisam.se/ 
 
På lokal nivå har också initiativ tagits. 
• Ett ESF-finansierat projekt, Aktiv24G har fått 7,4 mkr. fördelat på 3 år där ett delmål 

är att projektet skall leda till minst två sociala företag. 
• Samordningsförbundet i Umeå-områdets beslut om medel till en förstudie kring soci-

alt företagande mm. 
 
3. Definition 
Tillväxtverket har tagit fram de kriterier som definierar vad som räknas som ett socialt 
företag. 
 
• Sociala företag driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor 

i samhälle och arbetsliv 
• De skapar delaktighet för medarbetarna 
• De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet 
• De är fristående från offentlig sektor 
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4. Socialt företagande en motkraft till utanförskap 
Arbetslösheten är ett gissel för de som drabbas. I vissa grupper är risken för arbetslös-
het och utanförskap särskilt stor. Hit hör ungdomar, invandrare och personer med låg 
utbildning. Särskilt utsatta grupper är personer med olika funktionshinder och personer 
med missbruksproblem och social problematik i övrigt.  
Arbetslösheten är nedbrytande då den påverkar självförtroende, hälsa och det egna väl-
befinnandet på ett negativt sätt. 
Arbete å andra sidan betyder mycket för den enskilde; Man får en inkomst så man kan 
klara sin egen försörjning, man finns i ett sammanhang med arbetskamrater som efter-
frågar en om man inte kommer, det skapas en struktur i vardagen och man påverkas 
positivt då det gäller den egna självkänslan.  
För personer i utanförskap har det visat sig att sociala företag kan vara en viktig vänd-
punkt. Genom dessa företag ges människor möjlighet att påverka sitt liv och få ett arbe-
te. Man arbetar 100% av sin förmåga och bidrar till företagets utveckling och till en håll-
bar tillväxt.  
Företagsformen förutsätter dessutom, att man antingen är delägare i företaget, eller att 
den anställde är delaktig och kan påverka. Detta stärker den enskildes drivkraft och 
egenmakt samt förutsättningar till att leva ett självständigt liv. Man brukar tala om em-
powerment.  
 
En konsekvens av socialt företagande blir också att grupper som annars är beroende av 
offentliga bidrag, kan växla över till lön för egen försörjning. 
Ett resultat av en satsning på socialt företagande i en kommun blir att denna sektor blir 
en viktig del i tillväxten. 
 
Erfarenheten är att det varit svårt för de som vill starta sociala företag att få ett heltäck-
ande råd och stöd. Ofta blir man skickad från den ena myndigheten till den andra, utan 
att det skapas något helhetsperspektiv.  
För att underlätta kontakterna och ytterligare stärka informations-, rådgivnings- och stöd-
insatser till de som vill starta sociala företag vill vi genomföra detta projekt. Projektet 
skall syfta till att underlätta kontakter och stöd till de som vill starta sociala företag.  
Genom projektet skall också medvetenheten om socialt företagande öka i kommuner 
och landsting, och därmed skall kommunikations- och kontaktvägar förenklas och förtyd-
ligas. 
 
Nedan beskrivs hur projektet är uppbyggt. 
 
5. Projektmål 
Vi vill bygga upp en stödstruktur i Umeåregionen för socialt företagande som skall verka 
under två år med följande mål: 
 
Förstahandsmål 
• Bygga upp och utgöra en stödstruktur för enskilda/grupper eller föreningar/ organisa-

tioner som är intresserade av socialt företagande och som vill komma från ord till 
handling 

• Ha resurser för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna ge projektets målgrupp snabba 
och effektiva råd, stöd och lotsning fram till en färdig affärsplan 

• Se till att vunna erfarenheter och kunskaper implementeras i den ordinarie stödstruk-
turen i regionen 

• Ha bidragit till att antalet sociala företag i Umeåregionen har ökat  



 3

 
Andrahandsmål 
• Verka för bred information till samhället i stort om socialt företagande och dess möj-

ligheter 
• Hjälpa och stödja kommunerna med frågor som har kopplingar till Avsiktsförklaring 

och handlingsplan om socialt företagande, exempelvis kartläggning av möjliga ut-
vecklingsområden för socialt företagande 

 
Resultatmål 
• Under den 2-åriga projekttiden skall minst 10 affärsplaner för socialt företag ha tagits 

fram och processen att starta socialt företag skall ha kommit igång i minst 5 fall 
• Alla de särskilt förtecknade samarbetsparterna i bilagan skall ha blivit nådda av pro-

jektet, och en varaktig kontakt ska ha etablerats 
• Projektet skall ha gett sådant stöd till Umeregionens kommuner att samtliga innan 

projekttidens slut har en handlingsplan för socialt företagande  
 
6. Målgrupp 
I första hand personer/grupper av personer eller föreningar/organisation i Umeåregionen 
som har tankar eller idéer om att tillskapa sociala företag, och som behöver lotsning vi-
dare för att komma från ord till handling. 
I andra hand kommunerna i Umeåregionen 
I tredje hand övriga som är genuint intresserade av socialt företagande. 
 
7. Verksamhetsutformning 
Projektet bygger på ett antal steg. 
 

 
 
7.1 Marknadsföring och rekrytering 
Vi vet att det finns såväl enskilda eller grupper av personer som föreningar/ organisatio-
ner som bär på idéer om att komma igång med socialt företagande. Detta har accentue-
rats ytterligare i och med de bereda informationskampanjer som regeringen via Tillväxt-
verket har genomfört, och i och med att frågan fått ökad aktualitet genom arbetet med 
arbetslinjen för personer i utanförskap.  
Projektet skall genom markandsförings- och informationsinsatser göra sig känt och där-
med kommer också de som bär på idéer om socialt företagande att få en tydlig ingång 
till vart man skall vända sig och att deltagande i projektet är möjligt. 
Vid dessa marknadsförings- och informationsinsatser kommer projektet också att kunna 
föra ut den Avsiktsförklaring om socialt företagande som är under framtagande i regio-
nen. De viktigaste myndigheter och föreningar/organisationer som skall kontaktas har 
förtecknats i bilaga. 

Marknads-
föring &  
rekrytering 

Första  
kontakten 

Förberedelse Bedömning Resurser Presentation 
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7.2 Första kontakten 
För projektet skall det finnas en särskilt anställd projektledare. Dennes viktigaste roll är 
att vara första kontaktlänken till personer i målgruppen. Vi tänker oss att en person som 
har en idé om socialt företagande, låt oss kalla denne för idébärare, kommer för ett per-
sonligt sammanträffande med projektledaren. Det ges då möjlighet att gå igenom idén, 
och om projektledaren bedömer att den är utvecklingsbar, och kanske något för projektet 
att stödja, så får idébäraren i uppgift att gå hem och teckna ned sin idé, så att den blir så 
tydlig som möjligt. Projektledaren skall också finnas till hands med råd och stöd för idé-
bäraren i samband med sammanställning av idén. 
 
7.3 Förberedelsefas 
Utifrån samtalet i föregående fas förbereder idébäraren en skrivning på 1 – 2 sidor, där 
han/hon beskriver den sociala företagsidén och vad han/hon behöver för att kunna gå 
vidare till en färdig affärsplan. Här kan idébäraren få råd och stöd av projektledaren i ut-
formandet, men det är viktigt att det ändå är idébäraren som formulerar den slutliga 
skrivningen.  
Tillsammans med projektledaren bedömer idébäraren när det är aktuellt att gå vidare 
med idén till nästa fas. 
 
7.4 Bedömningsfas 
I denna fas skall idébärarens skrivning bedömas av en särskild bedömningsgrupp. 
Gruppen består av högst 4 personer med representation från Arbetsförmedlingen, Co-
ompanion, VIVA samt Näringslivsservice. En av de fyra skall representera kranskommu-
nerna.   
Själva bedömningen går till så att skrivningen skickas in minst en vecka innan den skall 
bedömas, så att bedömningsgruppen har tid att läsa igenom och sätta sig in i ärendet. 
Sedan sker ett sammanträffande med idébäraren, projektledaren och bedömningsgrup-
pen. I den dialog som då förs diskuteras det fram vilka olika resurser som kan behövas 
för att idébäraren skall kunna gå vidare och arbeta fram en färdig affärsplan eftersom 
just en färdig affärsplan är det slutliga målet för den enskilde.  
 
7.5 Resurser 
De resurser som bedömningsgruppen har till förfogande och som kan komma idébära-
ren till del är följande: 
• Stöd från särskilda myndigheter eller funktioner som kan vara viktiga för den aktuella 

idén. Det kan handla personliga kontakter till ALMI, Coompanion, Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan, kommunen, andra sociala företag etc. 

• I vissa fall kan det bli aktuellt med en mentor som har erfarenhet och kunskap om 
socialt förtagande. I projektet kommer vi att försöka knyta upp ett antal personer som 
har denna erfarenhet. 

• En 3-dagarsutbildning via folkhögskola eller liknande som ger en inblick i socialt före-
tagande 

• Ekonomiska resurser. Det kan behövas ekonomiska resurser för tex. studiebesök, 
inköp av litteratur eller för att kunna sätta av arbetstid för att jobba koncentrerat med 
att arbeta fram affärsplanen.  
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Idébäraren får ett skriftligt utlåtande och bevis på vad han/hon har rätt till för resurser 
från stödstrukturen/projektet. Här ingår också stöd från projektledaren, särskilt i de situa-
tioner när man kört fast eller när man behöver hjälp för att komma i kontakt med en 
myndighet eller liknande. 
 
7.6 Presentation 
När idébäraren har arbetat fram sin affärsplan skall den presenteras för bedömnings-
gruppen. Denna presentation blir en avslutning eller ”examen” från stödstrukturen. Men 
vid detta tillfälle får man också möjlighet att diskutera på temat ”Vad händer nu då?” - 
Hur kommer vi vidare? Vilka personer och verksamheter blir viktiga att bearbeta vidare? 
Vilka blir viktiga allierade i det fortsatta arbetet etc.  
När idébäraren lämnar presentationsmötet skall han/hon ha en färdplan för hur han/hon 
kan gå vidare med sin affärsplan så att den kan bli omsatt från ord till handling. 
 
8. Efter stödstrukturen 
Projektet är 2-årigt med en eventuell möjlighet till ett tredje år.  
Tanken med projektet är att, med stöd från antagna Avsiktsförklaringar och handlings-
planer för socialt företagande, under projekttiden synliggöra och aktualisera dessa frå-
gor, så att antalet sociala företag kan öka i regionen.  
Tanken är också att de natturliga stödstrukturer som redan finns i regionen, under pro-
jektets gång skall upparbeta sitt samarbete och sina kontaktvägar på ett så bra sätt, så 
att även efter det att projektet upphört så fungerar stödet till de som vill starta sociala 
företag.  
Detta innebär att de kunskaper och erfarenheter som dras under projekttiden och som 
skall leva vidare behöver implementeras i den ordinarie stödstrukturen i kommunerna. 
Detta är en viktig uppgift för projektets styrgrupp att bevaka i samband med den avslu-
tande delen av projektet.  
 
9. Personalresurs 
En viktig funktion i stödstrukturen blir projektledaren. Denne arbetar 100% av heltid och 
har följande huvudområden att arbeta med: 
• Vara den som möter, stödjer och lotsar de personer och föreningar/ organisationer 

som tar kontakt med stödstrukturen.  
• Bygga upp stödstrukturen enligt beskrivningen i p. 7 ovan 
• Svara för information och marknadsföring om projektet, men också kunna ställa upp 

och marknadsföra den särskilda Avsiktsförklaring som skall finnas om socialt företa-
gande i Umeåregionen.  

• Allmänt vara sakkunnig i frågor som rör socialt förtagande och följa hur i första hand 
kommunerna arbetar med frågan och med handlingsplanerna för socialt företagande 

• Ha ett brett kontaktnät med andra funktioner som arbetar med företagsfrågor och 
angränsande frågor till socialt företagande 

• Bistå kommunerna i arbetet med att ta fram handlingsplaner om socialt företagande 
och även kunna delta i arbetet med att kartlägga tänkbara utvecklingsområden för 
socialt företagande 
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10. Organisering av stödstrukturen 
Projektet med stödstrukturen föreslås vara 2-årig, men med en möjlighet till förlängning 
ytterligare 1 år om detta bedöms nödvändigt. Projektägare föreslås vara Umeå kom-
muns Arbetsmarknadsavdelning, VIVA. 
En styrgrupp leder projektet och utgörs av den tidigare nämnda samverkansgruppen. 
Styrgruppens uppdrag är att styra projektet och att vägleda projektledaren, fungera som 
beslutande i frågor som har principiellt viktig betydelse för projektet och dess inriktning, 
samt tillse att projektet följer den plan som framgår av projektbeskrivningen. 
 
Projektledaren är den som koordinerar arbetet i projektet, och den som ser till att projek-
tet drivs framåt.  
 
11. Lokaler 
Projektledaren behöver ett arbetsrum för egen del. Dessutom krävs det illgång till sam-
manträdesrum. Det är upp till projektägaren att ordna fram lämpliga lokaler. 
 
12. Ekonomi 
för att driva projektet bedöms följande ekonomiska resurser nödvändiga på årsbasis: 
 
1,0 projektledare    384.000   
Personalomkostnad, 39,08%   150.000 
Lokalkostnader       16.000 
Utbildningsmedel    100.000 
Information, marknadsföring      50.000 
Fria medel, ”pengapåse”   300.000 
 
Årlig kostnad             1.000.000 
 
En ambition bör vara att Samordningsförbundet står för kostnaden för projektledaren och 
att övriga kostnader svarar berörda kommuner för utifrån en rimlig fördelning. 
 
13 Tidplan 
Beroende på hur snabbt finansiering och rekrytering kan ordnas så beräknas projektet 
kunna starta tidigast under första kvartalet 2011. 
 
14. Uppföljning 
Projektledaren ansvarar för att föra en dokumentation över projektets utveckling som 
innefattar både en veckodagbok över vad som händer i projektet samt viss statistik över 
vad som åstadkommits. Projektledaren i samråd med styrgruppen skall i samband med 
starten av projektet gemensamt fastställa en uppföljningsplan. Projektet avslutas med en 
rapport där fokus är vad som åstadkommits och vilka erfarenheter som kan föras vidare 
från projektet.  
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16. Implementering 
Om projektet blir framgångsrikt är hypotesen, att arbetssättet skall kunna överföras till 
den ordinarie stödstruktur som finns för arbete och företagande i kommunerna. Styr-
gruppen har i uppgift att bevaka implementeringsfrågan så att den redan i början av 
andra projektåret kommer upp på agendan.  
 
 
Ansökan 
Med hänvisning till beskrivningen av projektet ansöker Umeå kommun, VIVA om stöd 
från Samordningsförbundet under 2 år med totalt 2 x 534.000 kr, dvs. 1.068.000 kr.. 
 
Medlen skulle vid en projektstart från 11-04-01 och två år framåt fördelas enligt följande; 
 
År Antal månader Summa kr 
2011 9 400.500 
2012 12 534.000 
2013 3 133.500 
Totalt 24 1.068.000 
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          Bilaga 
 
Förteckning över samverkansparter som projektet skall etablera kontakt med. 
 
Myndigheter 
Socialtjänsten i Umeåregionens kommuner 
Arbetsmarknadsavdelning motsv. i Umeåregionens kommuner 
Näringslivskontoren i Umeåregionens kommuner 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Landstinget 
Region Västerbotten 
Upphandlingsbyrån 
 
Organisationer 
Svenskt Näringsliv 
Företagarna 
Umeå Fabriks- och Hantverksförening 
Coompanion 
ALMI  
 
Ideella organisationer 
Sociala föreningar 
Västerbottens Idrottsföbund 
Andra föreningar 
 
Andra 
Studieförbund 
Befintliga, sociala företag i regionen 
Projekt eller liknande som arbetar med fokus på socialt företagande i första hand i den 
norra regionen 
 


