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Bemanning av projektet 

Det är nu i stort sett klart att projektet förstärks 
med Ragnar Andersson, forskare med stor erfa-
renhet av integration, entreprenörskapsfrågor 
och strukturfonderna. En tidigare yrkesbana som 
journalist kommer också att komma väl till pass 
i arbetet. Ragnar tillträder den 1 juni men gör en 
del insatser redan under april och maj.  

Vår kommunikatör från Grayling, Charlotta Fri-
borg har slutat för att börja som chefredaktör på 
Östgötacorrespondenten. Vår nya kommunikatör 
heter Emelie Löthgren.  

 

Publikationer från projektet 

Två publikationer är nu på tryck och ska finnas 
som pdf:er för nedladdning både på 
http://temaef.wordpress.com/ och i Tillväxtver-
kets webbshop senast under vecka 15.  

En heter ”Samhälleliga mål med upphandling 
som medel”, framtagen av vår upphandlingsar-
betsgrupp med Bosse Blideman som författare. 
Skriften ska ge vägledning till beslutsfattare och 
upphandlar i kommuner och myndigheter som 
vill använda möjligheten att t ex skapa arbets-
tillfällen för personer med funktionsnedsättning 
när man upphandlar tjänster eller produkter.  

Den andra är studien som genomfördes redan i 
höstas av Christer Johansson mfl på Linköpings 
universitet. Den har fått namnet ”Entreprenörs-
kap och företagande – förutsättningar i projekt”.  

Dessa rapporter liksom kommande kommer att 
vara kostnadsfria så länge projektet pågår.  

 

Frukostmötet den 1 april  

I samarbete med processtödet SPeL så genom-
för de fem temagrupperna en serie frukostmöten 
under våren. Den 1 april var det vår tur.  

På temat: Från bidragstagare till företagare! 
Dröm? Fälla? eller…? Pratade Elisabeth Lind-
gren från Villa Vägen Ut! Susanne, Christer Jo-

hansson, Linköpings universitet och Elisabeth 
Svantesson, riksdagsledamot och ordförande i 
temagruppen.  

Ett femtiotal personer kom till seminariet och 
många deltog i diskussionen, ställde frågor och 
lyfte upp hinder för att fler ska kunna ta sig från 
bidragsberoende till egen försörjning som före-
tagande. Mer att läsa om seminariet finns på:  

http://www.spl.nu/spl-
nyheter/hogkonjunkturens-forlorare/ och på 
http://www.varldenidag.se/arbetsliv/2011/04/06
/Politiker-och-myndigheter-tror-pa-sociala-
foretag/.  

Nästa seminarie i serien är Tema Ungas ”Lön-
samt med projekt för att få unga i arbete”. 
http://www.spl.nu/spl-kalender/stockholm-11-
april-frukostseminarium-lonsamt-med-projekt-
for-att-fa-unga-i-arbete-/.   

 

Almedalen 2011 
Även i år kommer temagrupperna och Svenska 
ESF-Rådet ha gemensamma aktiviteter i Alme-
dalen. Ett troligt tema för oss är ”Samhälleliga 
mål med upphandling som medel”. Ett område 
där många av temagruppens organisationer är 
engagerade.  
 

Arbetsmarknadsministern på besök på 
Orangeriet 

Flera ministrar har under vintern och våren be-
sökt både projekt och sociala företag. I veckan 
var arbetsmarknadsminister Hillevi Engström på 
besök på Orangeriet ett ESF-projekt som syftar 
till att skapa arbetstillfällen i sociala företag. Läs 
mer om Orangeriet och ministerns besök på 
http://temaef.wordpress.com/. I samband med 
besöket var även Uppdrag granskning på plats 
inför ett program med fokus på Fas 3 som 
kommer att sändas senare i vår.  

Besked från ESF-Rådet 

Under veckan som gick har Svenska ESF-Rådet 
meddelat att de avser att förlänga alla tema-
grupperna med minst ett år.  

         Med vänliga hälsningar,  Eva Johansson 

 

http://temaef.wordpress.com/
http://www.spl.nu/spl-nyheter/hogkonjunkturens-forlorare/
http://www.spl.nu/spl-nyheter/hogkonjunkturens-forlorare/
http://www.varldenidag.se/arbetsliv/2011/04/06/Politiker-och-myndigheter-tror-pa-sociala-foretag/
http://www.varldenidag.se/arbetsliv/2011/04/06/Politiker-och-myndigheter-tror-pa-sociala-foretag/
http://www.varldenidag.se/arbetsliv/2011/04/06/Politiker-och-myndigheter-tror-pa-sociala-foretag/
http://www.spl.nu/spl-kalender/stockholm-11-april-frukostseminarium-lonsamt-med-projekt-for-att-fa-unga-i-arbete-/
http://www.spl.nu/spl-kalender/stockholm-11-april-frukostseminarium-lonsamt-med-projekt-for-att-fa-unga-i-arbete-/
http://www.spl.nu/spl-kalender/stockholm-11-april-frukostseminarium-lonsamt-med-projekt-for-att-fa-unga-i-arbete-/
http://temaef.wordpress.com/

