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Introduktion till dagens tema
Maria Folkesson
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Främja utvecklingen av socialt företagande genom 
bland annat kunskapsspridning, affärsutveckling och 
affärssamarbeten med privat och offentlig sektor Främja utvecklingen av 

tjänsteföretag, exempelvis genom att 
höja förmågan att utveckla 
affärsmodeller som bygger på 
tjänstefiering eller nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter.

Utforma stöd för högre 
överlevnadsgrad i företag 
med ekologiskt och 
socialt hållbara samt 
lönsamma 
affärsmodeller.

Det behövs större kunskap om de 
sociala normer och strukturer som 
styr det företags- och 
innovationsfrämjande systemet för 
att inkludera kvinnor och män som 
idag exkluderas.

Länet behöver också fler 
som bidrar med 
innovationer för att lösa 
de sociala och 
ekologiska 
samhällsutmaningar vi 
står inför.

Stärka resurserna till befintliga 
företag för utveckling av nya 
affärsmodeller och förnyelsearbete 
för en social och miljömässig 
omställning.
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Socialt företagande

Vad är socialt företagande?
Emil Atak, Coompanion
Johan Larsson, Coompanion





De sju kooperativa principerna
• Frivilligt och öppet medlemskap...
• Demokratisk medlemskontroll...
• Medlemmarnas ekonomiska deltagande...
• Självständighet och oberoende...
• Utbildning, kompetensutveckling och upplysning...
• Samarbete mellan kooperativa företag...
• Samhällshänsyn…

Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella 
kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England



Vad kännetecknar 
sociala företag? 
• affärsmässig verksamhet är ett medel för att 

uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål

• mäter resultaten i samhällsnyttiga mål

• huvuddelen av det ekonomiska överskottet 
återinvesteras i verksamheten

SOCIALT FÖRETAGANDE



SOCIALT FÖRETAGANDE



Social 
ekonomi

Föreningar, 
stiftelser, 

kooperativ, ideella 
organisationer

Offentlig 
sektor

Stat, Region, 
Kommun

Privat 
sektor

Privata företag, 
mm.

Finns många befintliga företag som 
passar in i definitionen för sociala 
företag.

De flesta befintliga sociala företag har startat efter ett 
behov som uppmärksammats av aktörer inom den 
sociala ekonomin.

Avknoppningar från 
kommunala verksamheter 

bildar ofta nya sociala 
företag.

SOCIALT FÖRETAGANDE



Varför socialt företagande? 
• EU lyfter fram den sociala ekonomin och sociala 

företag som en viktig väg framåt.
• Sverige behöver fler företag som skapar 

samhällsvinster.
• Socialt företagande ligger i tiden.

- Vi ser ett ökat intresset för samhällsentreprenörskap
- Många unga har ett stort engagemang
- Allt fler ekonomiska stöd ”öronmärks” för dessa verksamheter

• Men… finansiärer, det offentliga och hela 
stödstrukturen behöver se möjligheterna för att 
utveckla det sociala företagandet.

SOCIALT FÖRETAGANDE



Nationellt som internationellt

SOCIALT FÖRETAGANDE



Internationellt

OM COOMPANION

Corporacion Mondragon i Baskien i norra Spanien består 
av 96 kooperativ . Verksamhet inom fyra områden: 
tillverkning, distribution, finans och kunskapsproduktion. 

Antal anställda: 81 507 
Omsättning: ca 120 miljarder

St Judes Laundry utanför Edinburgh i Skottland. 
Bedriver tvätteriverksamhet åt kungahuset mm.

Antal anställda: 32
Omsättning: ca 12 miljoner

SOCIALT FÖRETAGANDE



What is the social economy and how does it 
work?

https://www.weforum.org/videos/25808-people-over-profit-
does-it-really-work

https://www.weforum.org/videos/25808-people-over-profit-does-it-really-work
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Gruppdialog 1
https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764536887704702&cot=14

Socialt företagande

https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764536887704702&cot=14
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Socialt företagande

Återbygget – ett konkret exempel
Per Holst, Återbygget



Byggbranchen och dess avfall
2018 genererades ca 12 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige, vilket är den största
avfallsströmmen nationellt, bortsett gruvavfall. Endast en bråkdel återbrukades och ca 50 % 
av avfallet blev återvunnet. Till 2020 skulle EU:s mål att 70 viktprocent av det uppkomna
bygg- och anläggningsavfallet ska förberedas för återanvändning, återanvändas eller
materialåtervinnas varit uppfyllt, något som ännu inte är uppnått (Naturvårdsverket, 2020a). 



Boverket
Vilket ansvar har byggherren för rivning enligt plan- och bygglagen?

Byggherren har ansvar för att se till att rivningsåtgärderna genomförs enligt de krav som gäller
för åtgärderna enligt plan- och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats
med stöd av den lagen. Det innebär till exempel att byggherren:

- ska se till att lov söks eller anmälan görs i de fall det krävs samt att villkoren i lovet och
kontrollplanen följs

- har ansvar för att en materialinventering genomförs av någon med god kompetens och
erfarenhet inom området för att identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas
och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till

- behöver anlita en kontrollansvarig innan materialinventeringen påbörjas
- ska lämna ett förslag till en kontrollplan om inte byggnadsnämnden har beslutat att någon

kontrollplan inte behövs
- ska delta vid tekniskt samråd om byggnadsnämnden kallar till ett sådant
- ska delta vid slutsamråd om byggnadsnämnden kallar till ett sådant



Boverket
Sedan årsskiftet måste byggherren göra en klimatdeklaration för en nyproducerad
fastighet.

Boverket har i uppdrag att utreda möjliga tak för en fastighets klimatbelastning.



Agenda 2030 Miljö & människor Icke vinstutdelande

Jobbar för

Återbygget ekonomisk förening



Cirkulärt flöde



Återbruksinventeringar, 
en marknadsförutsättning.



Cirkulärt flöde



Arbetsintegrerat
socialt företagande



Tack!

www.aterbygget.se

http://www.aterbygget.se/
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Gruppdialog 2
https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764536887704708&cot=14

Socialt företagande

https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764536887704708&cot=14
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Socialt företagande

Finansieringsmöjligheter
Vivi Båvner, Leader



Vill du vet mer eller ta del av 
ppt-bilder, kontakta:

Vivi Båvner, Leader Bergslagen
vivi@leaderbergslagen.eu

Norberg, Fagersta, 
Skinnskatteberg, Surahammar



Mia Lindqvist
mia@leadermalardalen.se
Arboga, Kungsör, Köping, 

Hallastahammar,  Västerås
kommun (ej tätort).

Lotta Heimersson
lotta@nedredalalven.se

Sala
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Vi ses igen den 9 december
på temat näringslivets klimatomställning

Socialt företagandeNäringslivets 
klimatomställning


