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Som målarmästare har nog
Stefan Johansson gjort si tt rent
praktiskt, men som bevarare av
gamla byggnader hoppas han
kunna bidra i  det sociala företaget
Steady.  Foto: Sven Thomsen

Birgi tta Svensson och Helena
Dackevall  hoppas mycket på det
gemensamma företaget Steady,
som båda är medlemmar i och
som ska skapa och ge jobb för
dem som hamnat utanför den
regul jära arbetsmarknaden.
 Foto: Sven Thomsen

Socialt företag - en väg tillbaka
VANSBRO

Sedan i våras pågår ett projekt med att få igång
ett socialt företag i Vansbro och under onsdagen
slår de upp portarna till verksamheten.
- I detta företag har vi samlat människor som
hamnat i ett slags utanförskap, det gemensamma
är att alla gör 100 procent av sin förmåga, säger
Gerd Svanberg, handledare i sociala företag.

Det var under våren som Helena Dackevall och Gerd
Svanberg började prata om att bilda ett socialt företag.
Svanberg hade då genomgått en utbildning för att arbeta
som handledare för ett socialt företag.

Tanken med ett socialt företag är tre olika delar. Dels
ska det fylla individens behov av ett arbete, det ska fylla
marknadens behov av tjänster och slutligen täcka
samhällets behov av rehabilitering och arbetstillfällen för
de som hamnat i ett utanförskap.

Ganska snabbt under våren kom det fler som fann en
plats i det sociala företag som började växa fram.
Helena Dackevall har jobbat inom vården, bland annat
på behandlingshem och som möbelsnickare, dessutom
är det hon som kommer att sköta de administrativa
delarna av företaget.

Ett annat exempel av kompetens som finns i företaget är
Stefan Johansson, som är målarmästare, men som inte
kan måla själv längre.

- Men det finns inget som hindrar att jag lär ut
kunskapen.

Birgitta Svensson har en bakgrund från vård och jobb i
blomsteraffär.

- Det finns massor med kompetens i Steady, som vi
kallar den ekonomiska förening som vi bildat och vi
kommer att kunna erbjuda en rad olika former av
tjänster till både privatpersoner och företag, säger Gerd
Svanberg.

En av grenarna inom företaget är att göra sådant hos
exempelvis äldre, som inte hemtjänsten gör, det kan
handla om att klippa gräs eller skotta snö.

- Lite av en kärnverksamhet blir den butik på
Järnvägsgatan som företaget öppnar under onsdagen,
den kommer även att bli samlingspunkt för de som
jobbar med annat ute i samhället, berättar Helena
Dackevall.

För närvarande är det nio medlemmar i företaget och
det finns plats för fler.

- Den som har en liten idé om något kan komma till oss
och så hjälps vi åt att utveckla det hela, det är det som
är grejen med ett socialt företag, summerar Gerd
Svanberg.

Fakta: Sociala företag

- har som ändamål att integrera människor som står
långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.

- skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande,
avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

- återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande
verksamheter.

- är fristående från offentlig verksamhet

- binder samman entreprenörskap med individens behov
av arbete och samhällets behov av tjänster

- driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum

SVEN THOMSEN
sven.thomsen@dt.se
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