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Socialt
företagande

Ska integrera människor som
står långt från arbetsmarknade
i samhälle och arbetsliv. Ska
konkurrera med vanliga företag
men låta vinsten gå tillbaka till
nya investeringar. 
Företaget ska vara fristående
från den offentliga
verksamheten.

   

Förslag för att hjälpa
arbetslösa
 

Östergötland har inte klarat övergången från att vara industritungt län till
kunskapssamhälle. Mer än 7 000 östgötar har mycket, mycket svårt att få
jobb.

Östsam vill att Östergötland ska inta en ledande
position i landet när det gäller att skapa jobb och
sysselsättning för de personer som står allra längst
från arbetsmarknaden.
Utgångsläget är tufft. Östergötland har också, i
jämförelse med andra län, färre företag. Både
etablerade och nystartade. Arbetslösheten är högre
och man är sämre än andra på att matcha efterfrågan
på arbetskraft med dem som kan vara lämpliga för
jobben.

Kartläggning
Siffrorna kommer från Regionförbundet Östsams
rapport Arbete för alla som presenterades för
regionfullmäktige i Norrköping på torsdagen.
Rapporten är en kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland. En femtedel av
alla östgötar, mer än 40 000 östgötar i arbetsför ålder, var under förra året beroende
av bidrag i form av sjukpenning, socialbidrag, sjuk- och aktivitetsersättning. 
Uppskattningsvis kostar arbetslösheten kommuner, landsting, a-kassa, rättsväsende
med flera omkring 10 miljarder kronor per år bara i Östergötland.
För de som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid är enligt Östsams utredare
lösning på en del, men inte hela problemet, Socialt företagande. 
Exempel på den här typen av företag är Återvinningen i Söderköping och City-Fiske i
Norrköping. Politikerna är eniga om att lokala icke vinstdrivande företag som drivs  av
till exempel fotbollsföreningen eller ett arbetskooperativ kan ge upp mot 400 till 500
nya jobb inom de närmaste åren. Bara idrottsrörelsen skulle enligt kartläggarna på
Östsam ge arbeten åt 300 till 400 personer ytterligare.

Projektlän 
Östsam vill att Östergötland blir projektlän för socialt företagande, inte minst med
tanke på att Östsam uttalat ambitionen att Östergötland ska bli ett av landets  bästa
län på att erbjuda människor möjlighet till egen försörjning.
Problemet, enligt utredarna är, att socialt företagande är som en herrelös hund. Ingen
har egentligt ansvar för att företagen ska bli verklighet. Frågorna fastnar i stället
mellan olika departement och huvudmän. 
-Hittills har regeringen enbart uttalat önskemål om den här formen av företagande,
men inte avsatt några öronmärkta pengar för att det ska lyckas, menar Sven-Inge
Arnell som sammanställt kartläggningen för Östsam.
-Starten och investeringen kostar och det är där vi måste hitta medel, men sedan ger
rehabiliteringsvinsten desto mer.
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