Dokumentation projektträff sociala projekt 19-03-06
Leader i Skåne

Dagens moderator är Julia Falkman, kommunikatör LEADER Sydöstra Skåne. Sidekicks är
kommunikatörerna Johanna Grundström från Skånes Ess (och Lundaland) och Maria Lundgren från
Leader Skåne Nordvästra med Öresund.
Vi som är här idag har alla intresse för projekt med socialt fokus, en del driver projekt, några vill driva och
andra stöttar sociala initiativ på olika sätt. Vi är här för att vi vill veta mer! Syftet med den här
eftermiddagen är att skapa en framtidstro och en framtidsro hos er som driver projekt med ett socialt
fokus. Vad händer efter projektets slut? Vi tänker att de aktörer som vi har bjudit in kan vara bra att ha
kännedom om och han en kontakt in i. Men det här är också ett bra tillfälle för er att träffa varandra, knyta
nya kontakter och utbyta idéer, tips och erfarenheter. Så passa på att mingla och prata med varandra!
De flesta projekt som deltar idag är så kallade leaderprojekt. LEADER är två saker: dels en metod som
använts inom EU sedan 90-talet och dels ett stöd till lokala projekt som på olika sätt kan bidra till lokal
utveckling.
Leadermetoden går ut på att ta tillvara på lokala initiativ och förutsättningar och har ett starkt
underifrånperspektiv. Den bygger på ett viktigt samarbete mellan offentliga, privat och ideell sektor – det
så kallade trepartnerskapet.
I EU finns det närmare 3500 leaderområden. I Sverige finns det 48 leaderområden (med finansiering från
EU), i Skåne finns det 7 leaderområden. Varje leaderområde har en egen organisation med leaderkontor,
styrelse, budget och utvecklingsstrategi vilket betyder att det kan skilja sig lite åt vilka projekt man kan få
stöd för.
Våra verksamheter finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, den svenska staten
och av våra medverkande kommuner som går in med ungefär 30 %.
Alla leaderområden i Skåne har möjlighet att stödja projekt med medel från Socialfonden. De sociala
satsningarna inom Leader har en enorm spännvidd. En del är inriktade mot arbetsmarknaden och andra
kan beröra inkludering i samhället och på fritiden.

Coompanion

Från Coompanion Skåne kommer Olof Eriksson, VD och företagsutvecklare. Även Sara Ericsson är på
plats.
Olof berättar om vilken kontext Coompanion verkar i: att kooperation är ett sätt att tänka, som vuxit fram
ur Englands industrialisering då det uppstod ett behov att organisera sig utifrån principen en människa –
en röst. Den kooperativa principen handlar om att ska man vara med ska man ha ut nytta och att lösa
gemensamma problem. Formen återfinns i kooperativa butiker, kooperativa dagis mm.
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Coompanion startade då ett antal stora företag gick ihop för att hjälpa nystartade. Visionen handlar om
utveckling och att den ska vara hållbar (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).
Coompanion nationell organisation med 25 kontor. Coompanion Skåne har verksamhetsområde hela
Skåne med 33 kommuner och ungefär 10 medarbetare. Ägs av 66 organisationer (ex. Folksam, Fonus,
HSB, kooperativa dagis…) Säljer konsulttjänster och har kostnadsfri rådgivning (5 timmar, finansieras av
Tillväxtverket och Malmö Stad) samt driver olika projekt.
Tidigare har man i Skåne haft mycket nystart, nu ligger tyngdpunkt på att stärka det som finns. Mycket
metodutvecklingsprojekt.
Coompanion Skåne arbetar utifrån Tillväxtverkets definition av sociala företag och arbetsintegrerande
sociala företag.
Sociala företag = Affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika
samhällsnyttiga mål. Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga målen.
Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten. (51 % eller mer)
Samhällsnyttiga mål.
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) = Huvudsyftet är arbetsintegration. Återinvestering av vinsten i
egna verksamheten eller i andra liknade verksamheter. Fristående från offentlig sektor. Delaktighet (de
som arbetar i företagen) genom ägande eller på annat väl dokumenterat sätt
Coompanion försöker stödja genom bl.a. att hitta lösningar för deltagare att behålla sina ersättningar
under etablering mm.
Coompanions medarbetare träffas gärna om intresse finns. Det kan också finnas möjligheter att gå in i
befintliga projekt eller att skapa nya då Coompanion är en van projektägare/projektledare.
Q: I sin vardag är man ganska ensam som projektledare – har Coompanion utbildningar, ex för att gå från
projekt till ordinarie verksamhet?”
A: Allt blir alltmer projektifierat, just nu har vi inga utbildningar, men ibland finns det inom våra större
projekt.

ESF-rådet

Från ESF-rådet kommer de regionala samordnarna Samuel Löfgren och Karin Dahl.
Inleder med att säga att det är inspirerande att höra om lokala initiativ som kommer underifrån!
ESF-rådet är en myndighet med 130 medarbetare i Sverige, som förvaltar Socialfonden och Fead (fonden
för de som har det sämst ställt)
I Leader finns också en pott ur socialfonden, men den har eget program och förvaltas av SJV.
ESF-rådet har 1 miljard i projektstöd att fördela Skåne/Blekinge under programperioden. Nu går
programperioden mot sitt slut och en större del av medlen är beslutade, även om det fortfarande finns
kvar medel som kommer att utlysas. På kontoret i Malmö finns 7 samordnare i Malmö, som arbetar som
projekthandläggare med beredning, uppföljning och utlysningar. Där finns även 3 ekonomer som granskar
utbetalningar.
Processen innebär att medel utlyses som sedan kan sökas av juridiska personer. (Ej möjligt att gå in som
medfinansiering till leaderprojekt eftersom det då blir dubbelfinansiering.)
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Övergripande mål för programmet är att fler ska få arbete och färre ska stå utanför arbetsmarknaden.
Tre stora programområden:
1. Kompetensförsörjning/kompetensutveckling
2. Öka övergångarna till arbete /hjälpa dem långt från arbetsmarknaden
3. Sysselsättning för ungdomar (medlen slut)
Kommande utlysning i 2:1 och 1:2 under perioden 17 april-22 augusti. (Ca 53 % medfinansiering).
Tänk på att ansökningsprocessen blir ganska lång. Ex för kommande utlysning i april tas beslut i
november. Ca ett år från ansökan till projektstart. Strukturfondspartnerskapet, ett regionalt råd, gör urvalet
av projekt och beslutar utifrån hur de passar in i regionens handlingsplan och utmaningar.
Urval görs utifrån 7 nationella urvalskriterier. I ESF-rådets beredning säkerhetsställs att projekten
uppfyller dem. Ett av det mest utmanande en problem- och behovsanalys (6).
Projektexempel PEPP, Kävlinge kommun. Stort projekt pga. av samverkan. Ohälsotalen i Skåne är höga,
projektet ska möta detta för att begränsa. Kompetensutveckling av samtliga anställda, öka ledarnas
möjligheter att främja hälsa + öka det engagerande medarbetarskapet.
Q: Hur jobbar ni för att underlätta att söka? Om nästan hälften går till administration…det känns lite fel
att söka ESF för så mycket av pengarna försvinner.
A: Programmen, de urvalskriterier och de krav som finns kan inte förändras. Det finns stödinsatser för
vissa utlysningar men det är svårt att göra i tillräcklig grad. Vårt mål är inte att hjälpa folk att skriva
ansökningar utan att få ut projektmedel.
•

Åhörarna efterfrågar riktade medel ur den stora fonden för att underlätta för små aktörer,
exempelvis som Leaders paraplyprojekt. Föreslår skåneutbildning för ESF-rådet.

•

Det konstateras att Leader blir väldigt viktig för de ideella krafter med sociala initiativ som inte
mäktar med att driva socialfondsprojekt.

Arbetsförmedlingen

Från Arbetsförmedlingen kommer Jan Andersson, verksamhetssamordnare och Paul Andersson,
projektsamordnare och ESF-kontaktperson.
Paul berättar om att Arbetsförmedlingen har ett övergripande uppdrag förbättra arbetsmarknaden och
verka för förbättrad matchning arbetsgivare-arbetssökande.
Arbetsförmedlingen står inför en stor förändring. 1 juli 2019 går AF in i en ny organisation. Förenkla och
snabba upp hur kunden möts, genom framförallt digitala lösningar/självservice. Verksamheten att
specialiseras genom tre verksamhetsområden: Arbetsgivare, Arbetssökande och Arbetsförmedlingen
Direkt (digitala kanaler).
Erbjudandet till arbetsgivare: rekrytera medarbetare, ställa om, se kraften. Erbjudandet till arbetssökande:
hitta jobb, förbättra förutsättningarna (kompetens, vägledning), byta spår, starta eget.
Arbetsförmedlingens syn på sociala företag är att varje projekt/satsning ska betraktas som arbetsgivare
och är lika viktiga som ”stora” företag. Ska erbjudas:
•

Stödja i rekrytering
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•
•

Arbetssökande med förstärkt stöd + anställningsstöd (individuell bedömning)
Arbetsförmedlingens uppdrag från regeringen att tillsammans med Tillväxtverket främja socialt
arbetsintegrerade företag.

Exempel på anställningsstöd och arbetsträning finns i presentationen där det även finns en länk till mer information.
Ofta är Arbetsförmedlingen tänkt att vara någon slags aktör inom sociala projekt. Paul uppmanar till att ta
kontakt innan! Det svåraste som finns är när projekt uppvaktar Arbetsförmedlingen i efterhand .
Jan ger ett exempel på ett nationellt ESF-projekt som Arbetsförmedlingen driver: Mer mat – fler jobb, ett
treårigt projekt.
Varför? Syftet tar avstamp i Arbetsförmedlingen uppdrag att matcha kompetenser samt den nationella
livsmedelsstrategin. Deltagande aktörer har olika uppdrag inom projektet för att skapa anställningar och
matcha rätt kompetens inom temaområdet mat.
Tipsar om att kanske personer i leadersatsningarna komma ifråga även i detta projekt? Arbetskraft utifrån
vad arbetsgivarna behöver. Kontakta Jan (eller Katarina i Trelleborg).
Q: Hur ska projektprocesser se ut efter 1 juli?
A: Det behöver se olika ut för olika finansierade projekt för de har olika logiker. Ibland bättre att avstå för
att projekt inte ska få problem i senare läge. Ett bekymmer för medfinansiering genom
Arbetsförmedlingen är att det i projekt är svårt att förutsäga antal deltagare och därmed
medfinansieringens storlek. Det är en av de största utmaningarna att säkra antal deltagare och deltagarnas
aktivitetsstöd i enlighet med avsiktsförklaringar. Arbetsförmedlingen vill att projekt och deltagande ska
förankras på lokalkontoren innan medfinansiering/avsiktsförklaring.

Workshop – Café Support

För erfarenhetsutbyte, nya idéer och samarbeten.
Deltagarna får välja bord utifrån ett antal frågeställningar. Vid varje bord ligger det inspirationskort
(”chanskort”) att vända på vid blackout eller om tankegångarna. Uppmaningen är att tänka högt och lågt
samt lyfta varandras idéer! Det går bra att byta plats när helst en känner för det.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hur kan sociala verksamheter marknadsföra sig?
Hur kan vi få fler att engagera sig ideellt?
Hur kan vi bli bättre på inkludering?
Hur kan sociala verksamheter få ekonomisk lönsamhet?
Hur kan vi bli bättre på att arbeta med påverkansarbete?
Framtidsspaning - hur kommer sociala företag att utvecklas inom de närmsta 20 åren?
Ev. ny/egen frågeställning

Hur kan vi få fler att engagera sig ideellt?
-

Delaktighet i verksamheten
Möjlighet till egen utveckling genom engagemang
Stöd från arbetsgivare att kunna engagera sig
Se den ideella sektorn som potentiell arbetsgivare
Tänka om, tänka nytt! Ex. jobba mer i projektform istället för att behöva vara engagerad i ”en
evighet”
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Hur kan vi bli bättre på inkludering?
-

Färre konstiga ord – mindre ”byråkratiska”
Inga grisprojekt
Fler öppna mötesplatser

Hur kan sociala verksamheter få ekonomisk lönsamhet?
-

-

-

Erbjuda värde för kunder. Om det kostar 100 000 kr med ett vanligt företag så kostar det
300 000 kr för ett socialt företag. Varför får man inte tjäna pengar? Projektets fortsättning.
MAKE EQUAL: olika ben. 1. Konsultben/utbildningar. 2. Föreningen/projektanställningar (15
anställda). 3. Opinionsbildning
I stiftelseform
Kommunerna. Offentliga aktörer bör investera i sociala verksamheter.
Ge kommunerna möjlighet att tävla om att bli bäst på sociala inköp (certifierade).
Certifiering. Typ KRAV-märkning. Märkning av sociala företag så att kommunen kan upphandla
varor/tjänster från sociala företag. Ex. Tvätteri, grönyteskötsel, representation, städning,
utbildning.
Formera oss för att kunna förklara prislappen på tjänster uppdelad i teknisk, social och ekologisk
nytta.
Sociala verksamheter måste sluta sig samman för att kunna argumentera varför.
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