
 
 

Vi är Lyckseles största sociala företag och gemenskapsföretag som säljer  
praktikplatser,arbetsrehabilitering och sysselsättning till myndigheter och företag, 
det brukar kallas för den Offentliga och Privata sektorn.Vi säljer Tjänster som vi utför i ditt företag eller 
din arbetsplats, på PULS eller av kunden önskad adress.  

PULS målsättning är att företaget skall ge människor med  
funktionsnedsättning arbete/sysselsättning. 
Därför går vår eventuella vinst till att göra det möjligt. 
Vi vill att Lycksele skall bli en bra bygd att bo och arbeta i. 
Vi tycker att både människor och vår miljö är viktig. 
Vår människosyn och miljö och återvinningstänk gör Lycksele till vinnare. 

Utsedd till Årets Hållbarhetsföretag 2012 

HISTORIA 

PULS är ett GEMENSKAPSFÖRETAG. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södra lapplands sjukvård  
och Lycksele kommuns socialförvaltning hade ett gemensamt intresse 1998 och det var att: 
- Skapa en arbetsplats där alla med någon funktionsbegränsning kunde jobba. 
- Arbetsplatsen skulle inte vara stressande. 
- Produktionen(det man jobbade med) skulle inte vara så hög,  
  det viktiga skulle vara att det fanns en arbetsplats där alla kunde göra något. 

Då gjordes ett projekt som hette Återvinningsmarknaden och som skulle pågå i 3 år. 
Styrgruppen(det var personer från Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,Södra lapplands sjukvård 
och Socialförvaltningen)  
såg under tiden möjligheten att starta ett gemenskapsföretag. 

Så1999 startade den Ideela Föreningen PULS och 2000 startade PULS i Lycksele AB. 
Då blev PULS AB ett företag och skulle klara att driva detta genom att driva  
secondhandbutik, olika tjänster och uppdrag.  
 
I Föreningen PULS kan alla lösa medlemskort och på det viset stötta arbetet till  
allas möjlighet till arbete/sysselsättning. Då blir man också kallad till Föreningens möten  
och kan påverka innehållet i gemenskapsföretaget. 

Om PULS AB gör en ekonomisk vinst går de pengarna direkt till verksamheten  
som då kan erbjuda fler arbete/sysselsättning men också till drift, underhåll, utbildning, utveckling. 

 

 

 

 

 



Ansökan om medel från samordningsförbundet Lycksele, LYSA 

 
 
 

Bakgrund/problemformulering 
I en allt hårdnande arbetsmarknad uppstår behovet att vidga arbetsmarknaden så att så många som möjligt ges 

plats, för många räcker inte den öppna arbetsmarknaden och då är det sociala företagandet en möjlighet för dessa 
individer att få tillgång till rehabilitering och arbete. För att det sociala företaget skall lyckas med detta krävs att 

man utvecklas genom kompetenshöjande åtgärder. Som vi ser det så överinstämmer dessa slutsatser med 
samordningsförbundets uppdrag, därför ansöker PULS AB från förbundet om ekonomiskt stöd för detta. 

 
Syfte 

Att utveckla PULS AB till en professionell rehabiliteringsaktör, för att säkerställa tillgången på platser för 
arbetsträning, rehabilitering, arbetspraktik, utredningar mm.  

 
Mål 

Att inom de närmaste åren blivit en än mer stark aktör inom vårt verksamhetsområde 
 

Målgrupp 
Individer med behov av samordnad rehabilitering. 

 
Ansökta medel 

PULS AB ansöker 400.000kr för de insatser som ovan beskrivits 
 
 
 

 

PULS AB 

……………………………………… 

Calle Franklin 

 

 

 

Uppgifter om sökande  
Sökande 
PULS AB 

Enhet/arbetsställe 
      

Styrelsens ordförande 
Calle Franklin  

Organisationsnummer 
556586-7966  

Utdelningsadress 
Bryggargatan 1 

Postnummer Postadress 
 92136                  Lycksele 

Kontaktperson 
Lena Holmgren 

Kontaktpersonens telefonnummer 
0950-699600 

Kontaktpersonens e-post adress 
lena@pulslycksele.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
070-227 93 74 
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