1
version:2017-12-20

Mall för Återrapport om tillfälliga kompetenshöjande insatser
(Återrapport skickas till förbundet senast 1 månad efter insatsdatum)

Insatsens namn:
Kvarnen i Gimo- en pilot för socialt entreprenörskap och företagande

Datum för insatsen:
2018-06-01 till 2018-09-30

Antal deltagare vid insatsen:
3
Övergripande mål:
•

Förutsättningarna för att etablera ett arbetsintegrerande socialt företag i Östhammars
Kommun genom att använda lokalen Kvarnen i Gimo som utgångspunkt.
Kvarnen i Gimo erbjuder flera olika möjligheter för ett Arbetsintegrerade Socialt företagande
och har under pilotprojektet knutit de kontakter med Gimo hembygdsförening som är
nödvändiga för att få finansiering i företaget.
Gimo hembygdsförening är villiga att låta intäkterna i sin helhet tillfalla ett Arbetsintegrerande
Socialt företag i form av en ekonomisk förening, dessa beräknas att uppgå till ca 18 tkr per år i
dagsläget.
Parallellt med deltagarnas utbildning har två personer arbetat deltid med affärserbjudandet
samt myndighets och föreningskontakter.

•

Etablering av en ekonomisk förening
Deltagarna har under perioden gått igenom en utbildning inom socialt företagande som
innefattat handledning och kursmaterial samt uppföljning från Coompanion, Uppsala.
Deltagarna har även arbetat praktiskt med försäljning av hantverk, förändring av
Knutmassomuséet samt café, konferensverksamhet och vernissage.
Deltagarna har haft möte med Arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheter till särskilt
stöd till start av näringsverksamhet och ska under oktober-december arbeta med sin affärsplan
och likviditetsbudget.
Stadgar och styrelse för en ekonomisk förening finns i dagsläget klara.
Målet är ännu inte nått, den tid som processen tar bedöms behöva förlängas och Östhammars
kommun kommer att finansiera insatsen tom 2018-12-31.

Resultatmål
•

Att lägga grund för en handlingsplan för det fortsatta arbetet med socialt företagande.
Insatsen har varit lärorik och ett fortsatt arbete med en handlingsplan är fullt möjlig. Att skapa
en handlingsplan kommer dock att ta ytterligare tid och kräva fler samverkansparter.

•

Att 10 personer deltagit i insatsen
Insatsen erbjöds 6 personer som bjudits in av arbetsförmedlingen varav 3 personer fullföljde
insatsen.
Målet med 10 deltagare är ej uppfyllt, tre personer har dock fullföljt utbildningen och även
genomfört praktiska moment inom eget företagande.
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Insatsmål:
•

Kompetenshöjande insats
Genomförd

•

Workshop
Ej Genomförd
På grund av organisationsförändringar och underbemanning bedömer Östhammars Kommun
att en Workshop i dagsläget inte kan genomföras.

Framtid
Piloten har till viss del varit framgångsrik och det finns stora möjligheter att driva olika verksamheter i
Kvarnen som en ekonomisk förening, dock är det ekonomiska underlaget för en sådan verksamhet
relativt blygsamt i dagsläget och verksamheten bedöms behöva stöd, både i marknadsföring och
administrativt i en uppstartsfas.
Föreningsformen ekonomisk förening kan utöver det försvåra olika typer av samarbeten och stöd som
är vikta för kulturella ändamål, varvid formen ideell förening framstår som ett bättre alternativ vid en
uppstart.
En ideell förening kan bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till
verksamheten, vilket är grundtanken för ett arbetsintegrerande socialt företag.
En ideell förening har även större möjligheter att få finansiering för riktade insatser för föreningsliv och
kultur och kommer även att ha möjlighet att söka delfinansiering för tjänster som tillsätts via insatser
från Arbetsförmedlingen.
Under perioden 1/11 till 30/12 kommer deltagarna att arbeta med en affärsplan som ett led i den
utbildning som bedrivits under piloten, denna del finansieras av Östhammars kommun i sin helhet och
avslutas 31/12, 2018.
Avsikten var att efter pilotprojektet söka medel för att ge en ekonomisk förening möjlighet till stöd
under 1-2 år, under förutsättning att en ekonomisk förening bildades.
Det är inte sannolikt att föreningen är klar för drift under första kvartalet 2019 och då det i dagsläget
finns frågor kring föreningsformen som kräver mer genomlysning avser insatsägaren att återuppta
tanken om vidare finansiering vid ett senare tillfälle.

Underskrift av representant från insatsägaren:
Ort och datum
Representant från insatsägare (namn)
Representant från insatsägare (namnförtydligande)
E-post

3
version:2017-12-20

