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SKOOPI, Coompanion och Tillväxtverket
tillsammans för socialt företagande

Under flera års tid har både Skoopi och Coompanion, tillsammans och var för sig,
arbetat för att öka antalet sociala företag i Sverige. Skoopi som intresseorganisation
för de sociala arbetskooperativen och Coompanion som rådgivare.
Tillväxtverket, f.d. Nutek, arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet, därmed även med utveckling av
socialt företagande. Under Almedalsveckan samarbetar vi för att sprida information
om sociala företag.

Presslunch, tisdag 13.00-14.00

Man kan inte leva på information allena! Det är nu tillfälle ges att smälta både information om socialt företagande och lunchen. Skoopi, Coompanion, Tillväxtverket och
sociala företag finns på plats för att besvara dina frågor och informera.

Livslevande företagare,
måndag 10.00-16.00 och tisdag 10.00-12.00

Under måndagen och tisdag förmiddag, 29 och 30, arrangeras Öppet hus med möjlighet att personligen ställa frågor till sociala företagare och få direkt respons. Våra
sociala företagare i Sverige är rutinerade företagare. De kommer från olika branscher
och med olika erfarenheter, både från arbetslivet, samhället och privatlivet. I sociala
företag tas alla dessa erfarenheter tillvara, och genom gemensamma krafter utvecklas
människors sjävkänsla och oberoende.
Stödorganisationer finns även de på plats för att svara på frågor och informera om sina
verksamheter, sitt arbete för socialt företagande och mycket annat som du vill ha svar på.
Försäljning av fika, hantverk och andra produkter från sociala företag i landet.

Mingla i trädgården måndag den 29/6 17.30-18.30

På kvällen, den 29, finns möjlighet att mingla tillsammans med sociala företagare och
stödorganisationer. Låt dessa företagare få berätta för er hur de skapar arbete för människor som annars inte får jobb på arbetsmarknaden!

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, tisdag14.00-16.00

Det är inte bara att starta ett socialt företag och tro att allt löser sig självt. Det är
många entusiastiska människor som drar lasset. Ett bra samarbete mellan företagare,
offentliga myndigheter och samhället i övrigt är en förutsättning. Under det seminarium som arrangeras på tisdags eftermiddagen, 14.00-16.00, så finns alla på plats.
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Moderator: Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot. Kooperativen Via Nova och
Vägen Ut!, Gun-Britt Mårtensson Coompanion, Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, Eva Johansson Tillväxtverket, Curt Lind
SKOOPI m.fl. deltar. Information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Vad är sociala företag?

Arbetsintegrerande sociala företag startas av människor som på grund av olika arbetshinder har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. De arbetar med en
mängd olika affärsidéer – som vilka företag som helst. Dessutom uträttar de tjänster
åt samhället som arbetsträning, rehabilitering och annat stöd för människor att komma
igång i arbete.
Sociala företag driver näringsverksamhet och:
• har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden
• huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
• skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

Vad är sociala arbetskooperativ?

Den flesta sociala företag är organiserade som sociala arbetskooperativ. Det innebär
att de följer de kooperativa principerna där demokrati och deltagande är viktigt. De
som arbetar i kooperativet är medlemmar och äger tillsammans sitt företag.
Grunden för sociala arbetskooperativens arbetssätt är de kooperativa värderingarna
och empowerment – egenmakt.
”Kooperativa föreningar bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Medlemmar i kooperativa föreningar tror
på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra”.
Internationella Kooperativa Alliansen (IKA)

Webbplats

www.skoopi.coop, www.coompanion.se och www.tillvaxtverket.se

Fakta

Sociala företag är en del av den framtida arbetsmarknad. Dagens arbetsmarknad
stänger ute många människor och synen på vad som är arbete skapar ett utanförskap
helt i onödan. Det behövs en vidgad arbetsmarknad där alla får plats.
Sociala arbetskooperativ och andra arbetsintegrerande sociala företag har uppkommit
ur behovet att skapa en arbetsmarknad där alla är välkomna. Oavsett om du har funktionshinder, annat arbetshinder – eller inget liknande hinder. En arbetsmarknad med
ett arbetsklimat som värnar människan i lika hög grad som den ekonomiska vinsten.
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Där individens arbetsförmåga och hälsa sätts i proportion med arbetsinsats och det är
möjligt att arbeta 100 % av sin egen förmåga. I de sociala företagen är detta möjligt
idag. Med vårt deltagande i Almedalsveckan vill vi visa hur det är möjligt att skapa en
arbetsmarknad där alla som vill arbeta får plats.
Kort fakta:
• Arrangör: SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation och rådgivarna Coompanion
• Finansiär är Tillväxtverket och Allmänna arvsfonden.
• Målet är att sprida information och kunskap om sociala företag som koncept och
om de cirka 150 sociala företag som finns i Sverige.

SKOOPI

SKOOPI är sociala arbetskooperativens intresseorganisation. Sedan 2000 har SKOOPI
arbetat med information, stöd och utbildning till sociala arbetskooperativ och andra
som är intresserade av dessa frågor.
En annan viktig funktion som SKOOPI har är det påverkansarbete som bedrivs för att
förbättra villkoren för sociala arbetskooperativ, och för att människor med arbetshinder skall få arbeta utifrån sina förutsättningar. SKOOPI är en rikstäckande ideell
förening med en styrelse bestående av 14 ledamöter och två anställda, en koordinator
och en projektmedarbetare.
www.skoopi.coop

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns
på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län. Vi ägs lokalt av våra medlemmar - aktörer, som precis som vi, vill verka för demokratiskt företagande.
Genom vårt engagemang och vår kunskap om kooperativt företagande - 2000-talets
företagsform - har vi under årens lopp hjälpt åtskilliga kooperativa företag att komma
igång och bli framgångsrika.
www.coompanion.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag
kring kommersiell och offentlig service.
Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.
www.tillvaxtverket.se
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Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer,
som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.
Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker ställningen i samhället för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell
integration.
FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens satsning på barn och unga. Alla
beslut och all verksamhet utgår från den.

Kontakt

Eva Carlsson, Koordinator SKOOPI
Tfn. 0708 521 070
E-post. eva.carlsson@skoopi.coop
SKOOPI
Box 16355
Klara Södra Kyrkogata 1
103 26 STOCKHOLM
Tfn. 08-32 72 30
E-post. info@skoopi.coop
www.skoopi.coop

