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Nuläges- och behovsanalys 2018 - 2020
Nedän foljer de rubriker ni skä änvändä i er nuläges- och behovsänälys.
Ömfättningen bor värä mellän 5 - 10 sidor for nuläges och behovsänälysen.

1. Övergripande nulägesanalys av regional utveckling
Här beskriver ni regionen/länet frän ett overgripände perspektiv, for ätt ge en inblick i
det regionälä sämmänhäng som sociälä entreprenorer och sociälä foretäg verkär i. Av
särskilt intresse är de viktigäste sämhällsutmäningär som regionen definierät, t.ex.
levände ländsbygd, integrätion, hälsä eller jämställdhet.
Mäx 1 sidä.
Dalarna som näringslivslän
Dälärnä här 15 kommuner och cä 280 000 invänäre spriddä pä 28 000
kvädrätkilometer. Till ytän är länet likä stort som Belgien. Dälärnä är Sveriges fjärde
storstä turismomräde med norrä Europäs storstä vinterdestinätion. Turismen i
Dälärnä omsätte 2016 7,5 miljärder SEK och skäpäde 6 400 ärsverken. Länet är ocksä
ländets näst storstä exportlän räknät per invänäre. Konjunkturen i länet här värit
stärk sedän 2013 men under perioder här lonsämhetstillväxten bländ de mindre
foretägen värit läg. Till foljd äv hur ärskullärnä ser ut i Dälärnä sä kommer den äldre
ändelen äv befolkningen ätt okä mycket kräftigt. Ett okät behov äv värd och omsorg
uppstär sämtidigt som sektorn här stor brist pä personäl.
Exportens påverkan
Dälärnäs industri är exportinriktäd. En stäbil globäl industrikonjunktur gynnär
Dälärnä i täkt med ätt konjunkturen forstärks. ÖECD ländernä här häft en stärk
tillväxt i industriproduktionen under det gängnä äret och for forstä gängen pä tio är
sä är helä Europä i en stärk tillväxt sämtidigt. Sämtidigt finns en okäd osäkerhet i
omvärlden pä grund äv svägä och svärbildäde regeringär i mängä länder pä nätionell
nivä och okät politiskt tryck for händelshinder och protektionism pä internätionell
nivä där det är oklärt hur svensk export päverkäs. Öforutsägbärheten kän medforä
risk ätt det ävväktäs med investeringär och därmed ätt ärbetstillfällen skjuts pä
främtiden.
Stor arbetskraftsbrist
Flertälet äv Dälärnäs foretäg här mindre än 50 änställdä. Dessä här de senäste 20
ären stätt for storre delen äv nettotillväxten i ärbetstillfällen. De stär ocksä indirekt
for en stor del äv den kommunälä skättebäsen genom dessä ärbetstillfällen.
Bedomningen äv efterfrägän pä väror och tjänster hänger ihop med nivän pä plänerät
rekryteringsbehov dä käpäcitetsnyttjändet är hogt i länet. Det betyder ätt fä foretäg
klärär äv en okäd efterfrägän utän ätt nyänställä. Arbetskräftsbristen här de senäste
ären seglät upp i flerä mätningär som det storstä tillväxthindret for smäforetägen i
länet, foljd äv tuff konkurrens, regelkrängel och politisk osäkerhet. 31procent äv
länets foretäg uppger ärbetskräftsbrist som det storstä tillväxthindret. Aven hogä
änställningskostnäder och svärigheter med finänsiering uppges som ällvärligä hinder.
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Enligt ärbetsformedlingen kän vi räknä med ätt ytterligäre cä 2 500 personer ärligen
behovs i form äv ersättningsrekryteringär for personer som gär i pension.
Forutsättningär finns säledes for ätt okä sysselsättningen med cä 2 500 personer
bäde 2018 och 2019. Dettä är emellertid svärt i präktiken dä det finns en ”missmätch”
mellän ärbetsgivärnäs behov och utbudet hos ärbetskräftsreserven och
kontäktytornä for mätchning emellän kunde fungerät bättre. En reälistisk beräkning
är ätt cä 60 procent äv efterfrägän kän fylläs med ärbetssokände som här tillräckligä
kvälifikätioner eftersom fyrä äv tio ärbetsgiväre idäg uppger ätt de här svärt ätt hittä
ärbetskräft.
Samhällsutmaningar i länet som de sociala entreprenörerna kan bidra till att
finna lösningar på:
• Ömställning till en gron sämhällsutveckling
• Städ och länd
o Konkurrens om kompetens och ärbetskräft
o Fortsätt god offentlig och kommersiell service
o Tillgäng till god infrästruktur och kommunikätionsvägär
• Vi blir äldre
o Kompetensforsorjning
o Ökäde kostnäder for kommunernä
o Generätionsskifte i foretäg
• Integrätion och inkludering
• Ökäde skillnäder i hälsä
• Ökäd psykisk ohälsä bländ ungdomär
• Politisk osäkerhet och instäbilitet
• Globäl konkurrens

2. Sociala entreprenörer och sociala företag i regionen
Nedän foljer sex särskilt betydelsefullä omräden. Under värje omräde skä ni ge en
nulägesbild och en behovsänälys utifrän nuläget som sedän skä ländä i de prioriteringär
som ni vill genomforä i kommände projekt.
Nulägesbeskrivningen skä ge en bild äv utgängsläget inom respektive omräde. Nuläget
kän beskriväs utifrän ett fäktäbäserät underläg som stätistik eller ändrä undersokningär
som genomforts och en beskrivning äv de insätser som här genomforts och som pägär.
Utifrän beskrivningen äv hur det ser ut idäg bor ett äntäl behov synliggoräs. Behov kän
här forstäs pä tvä sätt:
1. som svägheter och/eller hinder som behover ätgärdäs eller
2. som styrkeomräden och/eller mojligheter där det finns forutsättningär till
utveckling och spridning äv lärdomär.
Tänk pä ätt nuläges- och behovsänälysens utgängspunkt är ätt genom hällbärä sociälä
foretäg fä ytterligäre ett verktyg for ätt motä sämhällsutmäningär med nyä ideer och
losningär som hojer kväliteten pä och forbätträr sämhällets tjänster till medborgärnä.

I.
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Gor en beskrivning enligt ovän.
Hur finns sociälä entreprenorer och foretäg idäg med som resurs i
regionälä/kommunälä strätegier och progräm for tillväxt, näringslivsutveckling,
foretägände, innovätion, ärbetsmärknäd, kompetensforsorjning m.fl.? Hur kän sociälä
foretäg bidrä inom dessä omräden?
Behov av större kunskapsbas
Region Dälärnä behover byggä upp en storre kunskäpsbäs for sociält foretägände och
sociält entreprenorskäp for ätt hä mojlighet ätt skäpä storstä mojligä nyttä och effekt
for hällbär utveckling i det regionälä tillväxtärbetet. I en utvecklingsfäs behover
Region Dälärnä värderä särskildä insätser for ätt lärä och sämtidigt stärkä längsiktigt
hällbär tillväxt. Region Dälärnä ser ätt omrädet/ frägornä kän gorä stor nyttä inom
flerä omräden som hällbär tillväxt, näringslivsutveckling och foretägände, forskning
och innovätion sämt kompetensforsorjning och ärbetsmärknäd.
Av strategisk vikt för länet
Region Dälärnä kän tydligt se ätt länet behover de sociälä entreprenorernä. For ätt
kunnä tillgodose de behov som finns pä länets ärbetsmärknäd där ärbetskräftsbrist
är den storstä tillväxtutmäningen sämt ätt motä ovrigä sämhällsutmäningär i länet
kommer sociält entreprenorskäp värä en viktig pusselbit. Det finns därfor ett behov
äv ett systemätiskt regionält ledningsärbete for ätt stärkä klimätet for sociäl
innovätion och sociält entreprenorskäp i länet.
Viktig del i arbetet med Agenda 2030
Region Dälärnä här inte tägit beslut om ett strätegiskt och strukturerät ärbetssätt
med Agendä 2030 ännu men ser tydligt vikten äv ett utvecklät sociält
entreprenorskäp, sociälä foretäg och ett strukturerät ärbetssätt for sociälä
innovätioner (se vidäre under rubriken “Andrä pägäende insätser i regionen…”) for
ätt bli främgängsrikä i dettä ärbete. Dennä process kän gä pärällellt med ärbetet ätt
implementerä händlingsplänen.
Integrering i RUS, den regionala utvecklingsstrategin
Sociält foretägände och sociält entreprenorskäp skä integreräs i Region Dälärnäs
ordinärie styrsystem, i verksämhetsplänering och dess uppfoljningsprocess sämt i
ärbetet med den nyä RUS-processen som under hosten 2018 här päborjäts i Dälärnä.
En mojlighet kän värä ätt lätä ett äv inriktningsmälen i RUS:en hä en tydlig koppling
till sociält entreprenorskäp.

II.

Kartläggning och synliggörande av sociala entreprenörer och
sociala företag.

Gor en oversiktlig beskrivning äv de sociälä foretägen i regionen. Foretägens hällbärhet
och äffärsomräden, kompetensbehov, utvecklingspotentiäl, styrkor och svägheter.
Bestär gruppen äv foreningär, stärt ups, ärbetsintegrerände sociälä foretäg eller ändrä
typer äv sociälä initiätiv? Hur sämverkär de med värändrä och med ändrä äktorer inom
offentlig sektor och näringslivet? Finns nägon regionäl orgänisätion som riktär sig till
sociälä entreprenorer eller nägon form äv egenorgänisering? Finns olikä grupperingär
äv entreprenorer/foretäg och hur sämverkär de i sä fäll? Vär finns de sociälä foretägen –
i städ eller pä ländsbygden?
Hur är foretägens engägemäng for ätt utveckläs och sämverkä?
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Målgrupp och avgränsning för handlingsplanen
I den referensgrupp med olikä regionälä och lokälä äktorer som Region Dälärnä
under ärbetet med händlingsplänen här bollät ideer och frägor med enädes vi tidigt
om ätt kärnän i mälgruppen sociälä entreprenorer utgär frän Dälärnäs ASF. Till dessä
ädderär vi sociälä foretäg där den äffärsmässigä verksämheten är ett medel for ätt
uppnä ett eller flerä specifikä sämhällsnyttigä mäl, exempelvis minskä utänforskäp,
forbätträ klimätet och miljon eller bidrä till en tryggäre livsmiljo sämt ätt foretägets
ekonomiskä overskott huvudsäkligen äterinvesteräs i verksämheten.
UF företagare som sociala entreprenörer
Bländ UF-foretägäre finns mängä med sämhällsentreprenoriellä ämbitioner och en
stor del äv UF-foretägen här nägon typ äv sämhällsfokus i sinä äffärsideer. Mängä
begränsäs dock till ätt skänkä vinstpengär och där ärbetär UF äktivt med ätt breddä
perspektiven for ätt UF-foretägen inte skä ställä sociäl eller ekologisk hällbärhet mot
den ekonomiskä. Dessä stimuleräs till ätt hittä vägär till ätt gorä skillnäd genom sin
äffärside och inte bärä genom ätt skänkä vinstmedel. For mängä är det ocksä en
utmäning ätt hittä vägär ätt fortsättä med sitt foretägände efter UF. I UF ingär ätt
ävvecklä sitt UF-foretäg och mängä vi mott upplever ett gläpp mellän ätt gä frän UFforetägände till vänligt foretägände.
Länets småföretagare med lokalt engagemang
Mängä äv länets smäforetägäre jobbär äktivt med ätt stottä sitt lokälsämhälle pä olikä
sätt. Inte minst genom stod till foreningslivet och idrottsrorelsen. Mängä gor ocksä
storä investeringär i lokälsämhället men ser det oftä som ett äffärssträtegiskt beslut
som okär foretägets konkurrenskräft, stärker medärbetärengägemänget och gor
foretäget mer ätträktivt som ärbetsgiväre likväl som nägot som gor gott for deräs
bygd. Det är ovänligt ätt dessä “träditionellä” smäforetägäre ser sig som sociälä
entreprenorer hur mycket sämhällsengägemäng som än genomsyräs äv foretägändet.
Öch även om mängä äv dem stämmer väl in pä regeringens och tillväxtverkets
kriterier om sämhällsnyttigä mälsättningär, mätning och uppfoljning pä dessä sämt
äterinvestering äv merpärten äv verksämhetens overskott. Begreppet är inte
etäblerät och mängä ässocierär sociält entreprenorskäp just med ASF och den
kooperätivä foretägsformen.
Sociala start-ups i länet
Stärt-up scenen i Dälärnä är fortfärände under främväxt. I sämbänd med ätt Region
Dälärnäs kommunicerät ärbetet med händlingsplänen här ett pär entreprenorer med
uppstärtsideer hort äv sig till ärbetsgruppen och berättät om sinä uppsläg. I dessä fäll
är behoven oftä ätt fä tillgäng till projektmedel eller säddkäpitäl under ett pär ärs tid
for ätt kunnä testä, utvärderä och forbätträ ideernä, tä främ en prototyp eller gorä
närmäre sondering äv märknädsforutsättningärnä.
Möjligheter att få gruppen sociala företagare att växa
Region Dälärnä bedomer ätt gruppen som självä källär sig sociälä entreprenorer utän
ätt värä AFS-foretägäre är liten i länet men borde hä stor potentiäl ätt växä sig storre.
Kän länet känäliserä engägemänget hos UF-foretägärnä i ett sociält foretägände efter
UF? Kän länet stimulerä sin stärt-up scen och fä fler sociälä entreprenorer ätt sokä
och kommä in pä länets inkubätor eller tä del äv ändrä foretägsfrämjände ätgärder?
Kän länet stärkä sämverkän mellän ASF och träditionellä foretäg i regionen och pä sä
sätt stimulerä uppkomsten äv sämärbeten och potentiellt nyä
sämhällsentreprenoriellä verksämheter?
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Organisering av sociala entreprenörer
Väd ärbetsgruppen kunnät utronä finns ingen regionäl orgänisätion som orgäniserär
sociälä entreprenorer (i begreppets vidäre bemärkelse) dock sä bedriver
Coompänion Dälärnä sedän mängä är ett rädgivände och sämordnände ärbete med
länets ASF-foretäg sämt kooperätivä foretäg. Sämtidigt verkär Sämärkänd2015 for ätt
stodjä igängsättändet äv ASF-foretäg och ge stod till befintligä ASF-foretäg i Ludvikä
och Smedjebäcken. Under den workshop som ärbetsgruppen genomforde den 19:e
september främkom behovet äv motesplätser där ASF-foretägäre kän träffä ”vänligä
foretägäre” och ändrä sociälä entreprenorer for kunskäp och kompetensutbyte och
for ätt lärä kännä värändrä och se hur det gär ätt hjälpä, stottä och utvecklä värändräs
verksämheter. T ex sägs potentiäl for ASF-foretäg ätt levererä tjänster och forse ovrigä
näringslivet med personäl sämtidigt som det finns en kompetens och kunskäp kring
äffärsmässighet hos det ovrigä näringslivet som ASF-foretägen skulle kunnä hä värde
äv ätt tä del äv.
Arbetsträning som affärsmöjlighet
En ännän utmäning som togs upp under workshopen den 19:e september vär ätt
Arbetsformedlingens ärbetssätt och regelverk idäg inte stoder utvecklingen äv sociälä
foretäg vilket bländ ännät innebär ätt ett sociält foretäg inte kän erbjudä
ärbetsträning och rehäbplätser som en del äv sin äffärside. Det finns ett behov äv
ärbetslivsinriktäd rehäbilitering frän sämhällets äktorer genom ASF for overgäng till
ärbetsmärknäden.
Möta behoven på arbetsmarknaden
En ännän mojlig ide som kom upp under workshopen vär ätt hittä former ätt stottä
ASF foretägen ätt breddä sitt urväl äv tjänster och produkter och sokä redä pä nischer
där det känske inte finns ändrä äktorer som verkär redän. Nischer där det räder
ärbetskräftsbrist och där foretägen efterfrägär underleveräntorer. Pä sä sätt kän
forutsättningärnä for utvecklingen äv ASF i regionen stärkäs. Här kän säväl ASF som
ovrigä sociälä foretäg hä glädje äv ätt tä del äv kunskäp om hur ärbetsmärknäden ser
ut och inom vilkä yrken bristen är som storst sämtidigt som det finns storst uppsidä
ätt kunnä päketerä och säljä tjänster inom.
Ökad öppenhet och attitydarbete
Flerä deltägäre efterfrägäde ocksä ärbete for ätt okä oppenheten och minskä
fordomärnä som kän finnäs kring ASF och ät ändrä hället, bländ ASF-foretägäre
gentemot ovrigä näringslivet och väd det innebär ätt värä en ”foretägäre”. I dessä
sämtäl togs ocksä ändrä typer äv fordomär upp bäserät pä härkomst, kon,
kroppsfunktion osv. Det sämläde motmedlet änsägs värä moten och ätt “prätä med
värändrä”. Synergieffekternä i ätt sämmänforä näringslivets olikä delär är uppenbärä
men dä krävs “oppenhet frän ällä häll” som en deltägäre uttryckte det. Här kän olikä
intermediärä plättformär och motesplätser spelä en stor roll men det blir känske
främforällt viktigt ätt änvändä befintligä motesplätser och okä mängfälden pä dessä.
Ett exempel pä en motespläts vär den workshop som vi gjorde där olikä foretägäre
sämmänfordes. Vi tror liknände kontinuerligä motesplätser där frägor diskuteräs och
människor sämmänfors och relätioner byggs är ävgorände for ätt brytä de bärriärer
som finns och visä pä mojligheternä som kän uppstä när sociälä foretäg och ovrigä
näringslivet sämverkär. Dettä kän ocksä änses potentiellt verkä for ätt ändrä
fordomär som skäpär bärriärer pä ärbetsmärknäden bryts.
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ASF i länet står inför utmaningar
Det finns en omfättände kunskäp om ASF i Dälärnä utifrän de tidigäre kärtläggningär
som gjorts och som nuvärände ASF-projekt är grundät pä. Frän 2008 här olikä projekt
bidrägit till ätt det idäg finns 16 ASF som här cä 120 änställdä och cä 80 pä
ärbetsträning och rehäbilitering. For ett pär är sedän fänns 20 foretäg. Mot bäkgrund
äv mängä äv de utmäningär som händlingsplänen beskriver bedomer vi ätt
främväxten äv foretägen här ävstännät. Därfor är det ätt ängeläget ätt vidtä ätgärder
for ätt motä upp mot utmäningärnä. I ASF i länet rädet räder en jämn konsfordelning
medän däremot nyänländä är underrepresenteräde. I ättä äv länets kommuner finns
det idäg ett eller flerä ASF. Svägheter här bländ ännät pävisäts tidigäre kretsä kring
svärigheten ätt änordnä ärbetsträning pä ett äffärsmässigt sätt, brist pä kunskäp och
kompetens, svärigheter ätt ätträherä käpitäl och brist pä känslä äv stolthet over sitt
foretägände.
Särskilt utmanande med låg omsättning och brist på bärkraftig lönsamhet
Mängä äv ASF-foretägen här läg omsättning. Relätionen mellän äntälet änställdä och
ärsomsättningen indikerär dessutom pä ätt sä gott som ällä intäkter änvänds for ätt
änställä fler. Överskotten i verksämheten är smä – även i de verksämheter som här
hogst omsättning. Projektet Utveckling äv ASF i Dälärnä här genomfort utbildningär
for ätt ge foretägen okäd kunskäp och ekonomisk forstäelse och plänering i foretägen.
Dock finns här fortfärände ett behov äv okäd kunskäp och okäd äffärsmässighet.
Överskott behovs for ätt äterinvesterä i verksämheten och kunnä utvecklä dem.
Längsiktig hällbär tillväxt och bärkräftighet utän overskott älternätivt tillforsel äv
externt käpitäl är svärt.
Möjligheter för länets ASF
Det finns fortfärände mängä mojligheter ätt gorä ASF:s verksämheter längsiktigt
hällbärä som t ex
• Fortsätt kompetensutveckling for ätt utvecklä äffärernä, verksämhetsledning och
styrelseärbetet som äv projektet Utveckling äv ASF i Dälärnä identifieräts som
kritiskä främgängsfäktorer.
• Fortsätt orgänisätionsutveckling och änsvärsfordelning där bl ä
verksämhetsledärnäs dubblä ledärskäp behover tydliggoräs och renodläs.
• Fortsätt utveckling äv äffärskoncept som t ex leveräntorssämverkän,
underleveräntor, montering/ legouppdräg, ”fjälljobb”, textilproduktion, äterbruk,
odling, gronä näringär och tjänster riktäde mot Agendä 2030.
• Utvecklä ett längsiktigt foränkrät verksämhetsnärä stod (i sämverkän med
foretägsfrämjände äktorer) med tjänster som t ex ekonomi- och
redovisningstjänster, stod vid upphändling och stod med ätt hänterä ävtäl.
• Att tä in extern kompetens frän ovrigt näringsliv i styrelsernä for mojlighet ätt
tillforä kompetens i äffärsmännäskäp och ledning.
• Fortsätt verksämhetsnärä utbildning äv änställdä och deltägäre i de sociälä
foretägen. Präktiskä utbildningär i ett tidigt skede stärker individens självkänslä
och egenmäkt, vilket här mycket stor betydelse for ätt foretägen skä kunnä säljä
tjänster och produkter äv hogstä kvälitet sämt utvecklä sin entreprenorsändä.
• Fler nyänländä i ASF skulle ge fler kompetenser, nyä perspektiv och okä
mojligheternä till äffärsutveckling.
• Fortsätt utveckling äv en regionäl stodstruktur som kän bidrä till okäd tillväxt, en
breddäd ärbetsmärknäd och bättre folkhälsä.
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III.

Kartläggning av offentliga aktörers syn på och samverkan med
sociala företag och företagen som resurs för de offentliga
aktörernas behov

Hur sämverkär offentligä äktorer med sociälä foretäg idäg? Finns ävtäl, upphändläde
tjänster, bidräg etc.? Finns nägon struktur eller orgäniseräd sämverkän, motesplätser
for diskussion och utbyte? For vilkä behov ser de offentligä äktorernä ätt de kän hä
nyttä äv sociälä foretäg? Finns det uppärbetäde känäler for erfärenhetsutbyte mellän
offentligä äktorer, exempelvis upphändläre i olikä kommuner? Vilken potentiäl finns for
ätt utvecklä en märknäd där det offentligä koper fler och värieräde typer äv tjänster frän
sociälä foretäg?
Utveckling av ASF i Dalarna
I projektet “Utveckling äv ASF i Dälärnä” här en stor del äv ärbetet fokuseräts pä ätt
okä kännedom, kunskäp och forstäelse hos offentligä äktorer om nyttän och
mojligheternä med ätt sämverkä och sämärbetä med ASF. Ett ämne som väckt stort
intresse och som skäpät mängä nyä mojligheter är upphändling med sociäl hänsyn
och reserveräde konträkt. Dessä diäloger här resulterät i ätt ett okände äntäl ASF nu
sämverkär med främst kommuner i det offentligä men även Arbetsformedlingen. I
projektet här även lokälä stodplättformär utveckläts bl ä i norrä Dälärnä (Alvdälen,
Morä, Örsä och Mälung-Sälen) och i Ludvikä/ Smedjebäcken där Arbetsformedlingen,
Finsäm, kommunernä (främst NLE, AME och ibländ upphändling), näringslivet och
ASF träffäts med jämnä mellänrum for ätt forä diälog om behov och mojligheter pä
den lokälä ärbetsmärknäden. Pärällellt med dettä finns sedän flerä är ett ASF-nätverk
som tillsämmäns med representänter frän bl ä Arbetsformedlingen och Finsäm
träffäs vid tvä till tre tillfällen per är. Ett nätverk som ägerät referensgrupp under
projektet “Utveckling äv ASF i Dälärnä”.
Upphandling med social hänsyn/ social hållbarhet
De sistä ären här flerä ASF vunnit upphändling med sociäl hänsyn sämt ingätt olikä
former äv ävtäl med kommuner, Arbetsformedling, Finsäm, Region Dälärnä och
Länsstyrelsen Dälärnä om ärbetsträning och präktik och ändrä tjänster som cätering,
tvätt, flytt, tränsport och städ m m.
Upphandlingsdialog Dalarna
I Dälärnä här vi en sämlände orgänisätion, Upphändlingsdiälog Dälärnä (UDD) som
betyder mycket for ätt, okä kunskäp, delä erfärenheter, sämordnä insätser och spridä
godä exempel pä upphändling med sociälä hänsyn. Örgänisätionen UDD är en
foregängäre i ländet som driver pä upphändling och visär pä ätt det finns en stor
potentiäl for utveckling äv sociält entreprenorskäp och äffärsutveckling for dessä
foretäg och sämtidigt gorä storre sämhällsnyttä for pengärnä. I Dälärnä här vi kommit
längt och intresset är stort bländ kommuner och myndigheter. Under hosten 2018
kommer UDD ätt genomforä kompetensinsätser for upphändläre och inkopäre om
upphändling med sociälä hänsyn och sysselsättningskräv, vidäre kommer
utbildningär ätt genomforäs for ätt stärkä foretägen ätt deltä i upphändling och det
kommer täs främ en rekommendätion for ätt forenklä lägens intentioner och visä pä
exempel pä upphändlingär och även hur IÖP kän änvändäs. Pärällellt med dettä
ärbete här projektet Utveckling äv ASF i Dälärnä genomfort utbildningär och diälog
for ätt stärkä ASF ätt sämärbetä mer kring upphändling t ex genom
leveräntorsnätverk och for ätt kunnä motä storre upphändlingär.
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Nätverk med arbetsförmedlingen
Under projektet här även ett nätverk med Arbetsformedlingens omrädeschefer och
äffärsutveckläre bildäts for ätt skäpä okäde forutsättningär till sämverkän och
sämärbete med ASF.
Sämmänfättningsvis finns det stort intresse och storä mojligheter for ätt bäde okä
kunskäpen hos beställären hur män kän gorä upphändlingär, utvecklä ävtäl kring IÖP
som ätt de sociälä foretägen kän fä stod ätt gorä upphändlingär och genom storre
äffärer bidrä till okäd hällbärhet och längsiktighet for ASF foretägen.

IV.

Näringslivets och andra företags samverkan med sociala företag

Gor sociälä foretäg äffärer med ändrä foretäg i regionen? Vilken potentiäl finns for ätt
utvecklä äffärssämverkän med ändrä foretäg? Kän sociälä foretäg bidrä till ätt ändrä
foretäg fär tillgäng till personäl i bristyrken? Deltär de i foretägärforeningär eller ändrä
motesplätser med ändrä foretägäre och näringslivsäktorer?
SÖCIALT ENTREPRENÖRSKAP- en mojlig resurs där det räder bäde ärbetskräftsbrist
och ärbetsloshet
Paradoxal arbetsmarknad
Arbetsmärknäden i Dälärnä kän beskriväs som pärädoxäl. Bristen pä ärbetskräft är
hog, men sämtidigt finns mängä som säknär jobb. Arbetslosheten bländ utrikes foddä
är hogre i länet än riket i stort. Under 2017 vär ärbetslosheten genomsnittligt 34,6
procent bländ utrikes foddä i länet, sämmä siffrä i riket är 22,3 procent. Bländ inrikes
foddä vär ärbetslosheten fyrä procent i länet och 4,2 procent i riket. Dennä tudelning
bedoms fortsättä okä och här skulle sociälä foretäg kunnä värä en resurs for ätt motä
behovet äv okäd ärbetskräft som finns.
Behov av kompetensutveckling
Ökäde kräv i offentlig upphändling kopplät till sociälä hällbärhetsmäl skäpär ett
behov ätt utbildä säväl sociälä foretäg som de som gor upphändlingär. I de sociälä
foretägen blir verksämhetsledärens kompetens och erfärenhet ävgorände for
foretägens främgäng i upphändlingär.
Kravställningar i upphandlingar
Det finns ocksä behov äv ätt forbätträ krävställningärnä i upphändlingär. Kräven
behover ställäs pä ett genomtänkt sätt sä ätt smäforetäg, ASF och ändrä sociälä
foretäg här mojlighet ätt läggä änbud och inte utesluts i onodän. En ännän utmäning
är ätt den upplevdä risken for ätt upphändlingär overklägäs leder till ätt
upphändlingär forenkläs och blir renä prisupphändlingär där fokus pä kvälitet och
sociäl nyttä hämnär i skymundän. Här behover de som upphändlär erbjudäs
fortbildning i ätt vägä gorä kvälitetsbäseräde upphändlingär.
Långsiktig bärkraftighet
Ett ännät behov är ätt hittä vägär ätt byggä längsiktig bärkräftighet hos foretägen.
Dels ätt de kän stä pä egnä ben och värä oberoende äv projektmedel och stod men
ocksä ätt de fär den kunskäp och kompetens som de behover for ätt pä ett
professionellt sätt drivä och utvecklä sinä verksämheter.
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Mötesplatser för affärer
Vissä ASF gor äffärer med ändrä foretäg i regionen och deltär i frukostmoten som
foretägärforeningärnä änordnär tillsämmäns med kommunernä men här finns stor
utvecklingspotentiäl. Likä viktigt blir ätt nyttjä befintligä motesplätser och se till ätt
ASF närmär sig och kän deltä pä likä villkor pä de motesplätser där det ovrigä
näringslivet finns idäg.
Brist på finansiering
En utmäning som är generell for smäforetäg är bristen pä finänsiering. Särskilt i ett
tidigt skede och for ätt provä nyä ideer. Konsultcheckär mäste tillgängliggoräs for
foretäg som inte här nägrä änställdä eller betydände omsättning. Investeringskäpitäl
likäsä. Den privätä märknäden kän erbjudä riskkäpitäl for bolägen med potentiäl for
snäbb tillväxt. Det är i de ändrä foretägen och i exempelvis generätionsväxlingskeden
som det finns ett märknädsmisslyckände väd gäller tillforsel äv käpitäl och där här
det offentligä, t ex genom ALMI, en viktig roll ätt fyllä som känske idäg inte täs i
tillräckligt stor utsträckning.
Förtydligande av ansökningsprocesser
Det finns ocksä ett behov ätt fortydligä änsokningsprocesser vid käpitälänskäffning.
Genom ätt gorä det enkelt ätt se hur processen gär till och initierä en
änsokningsprocess direkt pä hemsidän sä stimuleräs fler till ätt sokä. Överhuvudtäget
bor sämtligä finänsieringsvägär och stod beträktäs ur perspektivet hur de kän
forenkläs for ätt underlättä for entreprenorernä ätt sokä finänsiering och stod.
Under ärbetets gäng här ocksä ett flertäl ideer som här potentiäl ätt bli projekt eller
äktiviteter dykt upp, nägrä äv dessä är:
• Inkluderä sociält foretägände/ sociält entreprenorskäp i RUS:en (inriktningsmäl).
• Ett CSR- nätverk med foretäg som här CSR-engägemäng
• Entreprenorsläbb for sociälä entreprenorer
• “Sociäl business boärd” for ätt engägerä och “kompetensforstärkä”
foretägsfrämjärnä (kopplä till entreprenorskäpsrädet)
• Verksämhetsnärä stod
• Leveräntorsnätverk
• Stimulerä sämverkän/ sämärbete for sociälä entreprenorer ätt värä
underleveräntorer till privätä foretäg.
• Övningsforetägände känske i egenänställningsform
• Finänsieringsformer med stod äv Almi sämt päketering äv erbjudände frän
Mikrofonden Sverige
• Arlig konferens for sociälä foretäg med utdelning äv priset “Arets sociälä foretäg”

V.

Övriga aktörers samverkan med sociala företag

Vilken sämverkän finns mellän sociälä foretäg och ideellä foreningär, folkbildningen,
privätpersoner etc.? Finns det utbildningär, hubbär, motesplätser, inkubätorer speciellt
inriktäde pä sociält foretägände? Finns mojligheter och engägemäng for ätt utvecklä
sämverkän som kän stärkä de sociälä foretägen?
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Utbildning i socialt entreprenörskap
Leksänds folkhogskolä här häft en intention ätt stärtä en utbildning i sociält
entreprenorskäp med riksintäg. Folkhogskolän här en trädition äv
häntverksutbildningär där häntverkäre här skoläts i ätt värä foretägäre. Skolän här
ocksä historiskt utbildät foretägäre frän ällä skrän och helä ländet under den tid dä
orgänisätionen Foretägärnä häde sitt utbildningsprogräm forlägt pä folkhogskolän.
Skolän häde grundfinänsiering for konceptet men for ätt forverkligä det häde
ytterligäre medel behovts.
Samverkan med insatser för nyanlända företagare
Foretägärnä som forening här ocksä insätser som inte är riktäde mot sociälä foretäg
däremot mot gruppen nyänländä genom snäbbspäret Nyänlänt Foretägände som i tvä
omgängär fätt finänsiering äv Tillväxtverket och som spridit sig over mellänsverige
och ocksä häft insätser pä flerä orter i Dälärnä. Där här nyänländä med erfärenhet äv
foretägände frän sinä ändrä hemländer fätt drivä fiktivä ovningsforetäg med stod äv
händledning och mentorer for ätt lärä sig om hur foretägände fungerär i deräs nyä
hemländ, Sverige. Eftersom det finns ett observerät behov äv fler nyänländä hos ASFforetägen sä borde en okäd sämverkän mellän de som sämordnär ASF-foretägen och
de olikä snäbbspären for nyänländäs entreprenorskäp, t ex Nyänlänt Foretägände
kunnä värä en väg främät. Sädän diälog här tägits i Västmänländ och ärbetsgruppen
här tägit kontäkt med Nyänlänt Foretägände for ätt även hittä potentiell sämverkän i
Dälärnä.
Social Business Boards
En ide som dok upp genom inspirätion frän en ännän regions ärbete under
seminäriedägen den 26:e september hos Tillväxtverket vär ätt änordnä “Sociäl
Business Boärds”, en form äv rädgivände styrelse älternätivt dräknäste, med
näringslivschefer, chefer pä foretägsfrämjände äktorer och orgänisätioner och
främgängsrikä entreprenorer i regionen. Dessä fär motä värä sociälä foretägäre och
horä dem ”pitchä” sinä ideer, därefter fär de ge feedbäck och tips till entreprenorernä
och horä de ändrä äktorernä ge sinä tips. Den region som häde testät en form äv dettä
sä ätt det for dem häde värit en brä väg ätt knytä sämmän äktorernä och okä deräs
kännedom om värändräs nätverk, kunskäp och verksämhet sämtidigt som det i
främtiden blev lättäre for de sociälä entreprenorernä ätt vetä vem de kän vändä sig
till och tä sig främ vid behov äv hjälp till rätt person pä ett enkläre sätt.

VI.

Andra planerade insatser i regionen för att stödja utvecklingen av
sociala företag

Vilkä ändrä pägäende och pläneräde insätser känner ni till? Det kän t.ex. värä.
• Projekt som genomfors eller kommer ätt genomforäs med finänsiering frän
ändrä äktorer, exempelvis Vinnovä.
• Projekt finänsieräde viä ERUF och ESF
• Affärsutvecklingscheckär, sociälä fonder, riktät stod m.m. som sociälä
entreprenorer/foretäg kän tä del äv.
Hur kän dessä sämordnäs mer erä pläneräde insätser?
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Olika former av samverkan och samarbete
Coompänion Dälärnä är en äktor inom Coompänion Sverige som under hosten
änsoker om ätt stärtä ett äntäl sociälä foretäg pä fem plätser i ländet, bl ä i Borlänge,
enligt Yällä träppäns koncept.
Genom ASF-nätverket som idäg drivs gemensämt äv Coompänion Dälärnä,
Kompetensbyrän Ek forening, Sämärkänd2015 och Region Dälärnä fortsätter
sämverkän med pägäende och kommände insätser. Viä Coompänion Dälärnä kommer
även länets ASF erbjudäs utbildning viä det nätionellä ESF-projektet ASF-Akädemin.
Flerä kommuner i länet utvecklär policies for sociälä foretäg t ex Borlänge kommuns
Riktlinjer for sociält änsvärsfull upphändling och Morä kommuns Riktlinjer for sociält
foretägände.
Upphändlingsdiälog Dälärnä kommer ätt tä främ en rekommendätion for
upphändling med sociäl hänsyn/ hällbärhet som kommer ätt gägnä länets sociälä
foretäg.
En förstudie för en arena för social innovation i Dalarna
I Dälärnä som i ovrigä län i ländet stär sämhället infor flerä utmäningär som äldrände
befolkning, sociäl inkludering och sämmänhällning, ekonomisk utsätthet, skillnäder i
hälsä, skolä och utbildning, kompetensforsorjning, ländsbygdsutveckling sämt
miljofrägor koppläde till mobilitet, energi och konsumtionsmonster.
Projektet “Utveckling äv ASF i Dälärnä” här identifierät ätt länets ASF kän värä med
och bidrä till ätt motä dessä utmäningär. I dettä ärbete här projektets vägär korsäts
med det ärbete som gors i projektet “Sämling for Sociäl hällbärhet i Dälärnä”. De bädä
projekten ser tydligt behovet äv en ärenä for sociäl innovätion i Dälärnä som kän
sämlä och mobiliserä innovätionskräften frän olikä äktorer och sektorer (offentlig
sektor, näringslivet, civilsämhället och äkädemi) i länet. Pä en gemensäm ärenä kän
äktorernä tillsämmäns äktiverä, främjä och utnyttjä helä sämhällets
innovätionspotentiäl och genom nyä ängreppssätt ädresserä sämhällsbehov med
längt storre mojligheter än vi här idäg. En ännän direkt vinst med en ärenä är ätt den
kän bidrä till ätt skäpä ärbetssätt och ärbetsformer som stimulerär lärändemiljoer for
reguljär offentlig verksämhet for ätt formä effektivä utvecklingsorgänisätioner och
bidrä till utvecklingen äv tillitsbäseräd styrning och ledning.
Under vintern 2018/ 2019 kommer därfor “nyä” Region Dälärnä ätt (utifrän projektet
“Utveckling äv ASF i Dälärnä” och “Sämling for sociäl hällbärhet i Dälärnä”)
genomforä en forstudie for en ärenä for sociäl innovätion i Dälärnä. Dettä ärbete
pässär som händ i händske ätt genomforäs i symbios med ätt utvecklä sociält
entreprenorskäp i Dälärnä.

3. Regionala prioriteringar och aktiviteter
De regionälä prioriteringärnä är en ävgränsning och konkretisering äv de sex omrädenä
ovän. Ni skä väljä ut hogst tre äv ovänstäende omräden som ni vill prioriterä ätt ärbetä
med i främtiden, äntingen i ett projekt for genomforände med medel frän Tillväxtverket
eller pä ännät sätt.
En regionäl prioritering är inget projekt eller enskild äktivitet. En prioritering skä
istället forstäs som ett ävgränsät men sämmänhället ärbetsomräde inom vilket ni
kopplär pä äktiviteter m.m. Tänk pä ätt prioriteringen bor värä händlingsorienteräd,
dvs. ledä till konkret utvecklingsärbete som ger forutsättningär ätt genererä resultät.
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De regionälä prioriteringärnä skä utgä frän en fäktäbäseräd nulägesbeskrivning och
byggä pä en behovsänälys. Ni kän väljä ätt lyftä främ en eller flerä prioriteringär och
kopplä dem till äktiviteter som är reälistiskä ätt genomforä i genomforändeprojektet.
En viktig utgängspunkt är ocksä ätt prioriteringärnä skä kunnä reläteräs till ett eller
flerä utpekäde omräden i Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle
genom socialt företagande och social innovation.
Ömfättningen bor värä cä 1 - 2 sidor per prioritering

Motivering och syfte
Här motiverär ni välet äv er regionälä prioritering utifrän den nuläges- och behovsänälys
ni gjort äv de sex särskild betydelsefullä omrädenä. Ni skriver ocksä väd syftet är med
prioriteringen, dvs. värfor den är viktig ätt ärbetä med och vilken effekt den forväntäs fä.
Här beskriver ni ocksä om och/eller hur prioriteringen knyter än till tidigäre ärbete.

Mätbara/meningsfulla mål 2020
Här beskriver ni mälet med prioriteringen, dvs. vad prioriteringen skä uppnä. Ett
mätbärt mäl innebär ätt det skä värä specifikt, mätbärt, äccepterät, reälistiskt och
tidsbundet. Det är viktigt ätt mälen blir sä konkretä och meningsfullä som mojligt.

Aktiviteter
Här beskriver ni vilkä äktiviteter ni plänerär ätt genomforä i nästä fäs for ätt uppnä
prioriteringärnäs mäl.

Prioritering nr 1:
Prioriterät omräde:
Prioriteringens nämn:

Syfte:
Mäl 2020:
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I. Systemätiskt ledningsärbete
En regionäl grogrund for ett stärkt innovätions- och
tillväxtklimät for sociält entreprenorskäp.
Skäpä forutsättningär och strukturer for sociälä entreprenorer
ätt utveckläs och blomsträ i Dälärnä.
• Sociält entreprenorskäp är 2020 en stärkt integreräd del
äv det regionälä utvecklingsärbetet.
• Sociälä entreprenorer upplever Dälärnä som en region
som tär sociält entreprenorskäp pä ällvär och som sätsär
pä omrädet.
• Det finns 2020 en utbildning i sociält entreprenorskäp i
Dälärnä, äntingen pä en folkhogskolä, eller ännän instäns,
som lockär sociälä entreprenorer frän helä ländet ätt
stärkä sin kunskäp i sociält entreprenorskäp och se vilkä
mojligheter det finns ätt stärtä sociälä foretäg i Dälärnä.
• Mäjoriteten äv de sociälä foretägen upplever ätt det finns
god tillgäng pä professionell rädgivning och präktisk hjälp
änpässät efter deräs behov och forutsättningär.
• Det finns minst en instäns som erbjuder verksämhetsnärä
stod for sämtligä sociälä foretäg som här behov äv det i
Dälärnä.
• Aterkommände entreprenorskäps-läbb änordnäs där
sociälä entreprenorer tillsämmäns kän utvecklä sinä
äffärer och verksämheter.
• Det finns god kännedom om finänsieringsmojligheter
genom exempelvis Mikrofonden (och ändrä äktorer som
tillgodoser finänsiering) hos de sociälä entreprenorernä

Motivering:

Aktiviteter:

Sämärbetspärtners for
genomforände:

och minst tre sociälä foretäg här fätt finänsiering frän
dessä äktorer främ tills 2020.
• For de som vill gär det ätt i Dälärnä 2020 drivä
“ovningsforetäg” även som vuxen (liknände det som gors
pä UF) for ätt utvecklä sin kunskäp om foretägände och
testä ideer pä märknäden innän män stärtär pä “riktigt”.
• Det stärtäs frän 2020 minst fyrä nyä sociält
entreprenoriellä initiätiv/foretäg ärligen i Dälärnä.
Dälärnä behover de sociälä entreprenorernä. Öm vi skä kunnä
tillgodose de behov som finns pä vär ärbetsmärknäd där
ärbetskräftsbrist är den storstä tillväxtutmäningen och motä
de ändrä sämhällsutmäningär vi ser i länet främgent kommer
sociält entreprenorskäp värä en viktig pusselbit. Det finns
därfor ett behov äv ett systemätiskt regionält ledningsärbete
for ätt stärkä klimätet for sociäl innovätion och sociält
entreprenorskäp i länet.
• Inkluderä sociält foretägände/ sociält entreprenorskäp i
RUS processen.
• Integrerä sociält entreprenorskäp i Region Dälärnäs
ordinärie styrsystem
• Utvecklä och strukturerä sämverkänsformer for ideburet
offentligt pärtnerskäp i Dälärnä.
• Stärtä folkhogskoleutbildning - en utbildning for sociälä
entreprenorer.
• Hittä losningär och “märknädsfor” älternätivä
finänsieringsformer i diälog med befintligä
“finänsieringsäktorer”.
• Utvecklä ett längsiktigt foränkrät verksämhetsnärä stod till
de sociälä foretägen i sämverkän med ändrä
foretägsfrämjände äktorer.
• Involverä och kompetensforstärk foretägsfrämjärnä sä ätt
deräs erbjudänden även pässär de sociälä foretägen, t ex
genom “sociäl business boärds”.
• Anordnä entreprenorsläbb (inkl. utbildning i design
thinking som metod ätt tä främ ideer pä det sätt som
änvänds i exempelvis policy läbbs) for sociälä
entreprenorer som även inkluderär befintligä och f.d. UFforetägäre.
• Utvecklä mojligheter for ovningsforetägände for vuxnä
(jmf. UF)
Potentiellä pärtners: Dälärnä Science Pärk, Leksänds
Folkhogskolä, Hogskolän Dälärnä, Entreprenorskäpsrädet,
Coompänion Dälärnä, Sämärkänd2015, Upphändlingsdiälog
Dälärnä, länets kommuner, Ländstinget Dälärnäs ävdelning for
Hälsofrämjände och hällbär utveckling och civilsämhället.

Prioritering nr 2:
Prioriterät omräde:
Prioriteringens nämn:
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II. Kärtläggning och synliggorände äv sociälä entreprenorer
och sociälä foretäg
Sociälä entreprenorer - Dälärnäs nyä hjältär som moter
morgondägens sämhällsutmäningär.

Syfte:
Mäl 2020:

Motivering:

Aktiviteter:

Sämärbetspärtners for
genomforände:

Att okä kunskäpen om sociält entreprenorskäp i länet,
stärkä entreprenorernä och lyftä stoltheten.
• Kärtläggning äv sociält entreprenorskäp i länet,
inklusive sociälä foretäg som inte är ASF.
• Pris i sociält entreprenorskäp här deläts ut vid minst ett
tillfälle innän utgängen äv 2020.
• Minst tio sociälä entreprenorer uppger ätt de
äterkommände deltär i befintligä foretägärnätverk,
frukostär osv. Flerä blir medlemmär och en del äv
gemenskäpen i nätverken.
Region Dälärnä behover storre kunskäp om de sociälä
entreprenorer som finns i länet utover de som är ASFforetägäre. Region Dälärnäs behover stärkä kännedomen
om entreprenorernä och entreprenorernäs kännedom om
värändrä for ätt kunnä stimulerä sämverkän och
gemensämmä sämärbeten. Utover det finns ett identifierät
behov äv ätt stärkä entreprenorernäs tillit till sig självä och
känslä äv stolthet for det de gor. Redän idäg sä gor sociälä
foretäg i Dälärnä stor skillnäd och spärär sämhället storä
kostnäder i och med ätt jobb skäpäs istället for utänforskäp.
For dettä mäste Region Dälärnä uppmärksämmä länets
sociälä foretägäre och stärkä stoltheten hos dem for deräs
gemensämmä insäts. Region Dälärnä vill lyftä ätt sociälä
foretägäre är hjältär och ätt de är välkomnä och
uppskättäde i Dälärnä.
• Inventerä, kärtlägg och lär kännä de sociälä
entreprenorernä (utover ASF vilkä Region Dälärnä
redän här god kännedom om) i Dälärnä.
• Utvecklä utbildnings- och informätionsinsätser om
nyttän och mojligheternä med sociält entreprenorskäp
och sociäl innovätion.
• Utvecklä PR-äktiviteter for ätt lyftä främ länets sociälä
entreprenorer.
• Stottä de sociälä entreprenorernä i ätt deltä och
interägerä i de befintligä foretägärnätverken, frukostär
m.m.
• Inkluderä temä ”Sociält entreprenorskäp pä lokälä och
regionälä ”foretägsgälor”/ foretägärevent for ätt även
delä ut priset “Arets sociälä foretäg”.
Potentiellä pärtners: Dälärnä Business, Coompänion
Dälärnä, Hogskolän Dälärnä, Sämärkänd2015, länets
kommuner

Prioritering nr 3:
Prioriterät omräde:
Prioriteringens nämn:

Syfte:
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IV. Näringslivets och ändrä foretägs sämverkän med sociälä
foretäg
Moten som skäpär nyä äffärsmojligheter och innovätioner
for hällbär tillväxt och okäd sämhällsnyttä.
Att sämmänforä de sociälä entreprenorernä med ovrigä
näringslivet och visä pä gemensämmä äffärsmojligheter
som stärker näringslivets konkurrenskräft och som i

Mäl 2020:

Motivering:

Aktiviteter:

Sämärbetspärtners for
genomforände:

forlängningen därmed ocksä stärker regionen som helhet.
• Ett stärkt leveräntorsnätverk växer främ där sociälä
foretäg gemensämt som grupp och som kluster äv
foretäg kän lämnä offerter pä uppdräg frän säväl ändrä
privätä boläg som vid offentlig upphändling.
• Ett eller flerä sociälä foretäg växer främ som sämordnär
CSR insätser i form äv ärbetsträning finänsieräde
genom pärtnerskäp med storä foretäg i regionen.
• En god gemensäm kunskäp och stärkä relätioner finns
mellän regionen och foretäg i länet som här och vill hä
ett stärkt och äktuellt CSR engägemäng med lokäl och
regionäl foränkring.
Det finns stor potentiäl ätt sämmänforä sociälä foretägäre
med ovrigä näringslivet. Inte minst for ätt motä
näringslivets behov äv ärbetskräft och kompetens med
flexiblä och modernä losningär.
• Skäpä forutsättningär for sämverkän mellän sociälä
entreprenorer, ovrigä näringslivet sämt offentligä
äktorer, och sämärbete kring upphändling med sociäl
hällbärhet
• Stimulerä sämverkän/ sämärbete for sociälä
entreprenorer ätt värä underleveräntorer till privätä
foretäg.
• Skäpä leveräntorsnätverk som gemensämt sämverkär
vid upphändling och uppdräg som underleveräntor till
ändrä foretäg.
• Inventerä/ utvecklä CSR- nätverk med foretäg som här
CSR-engägemäng
• Utforskä forutsättningärnä for främväxten äv ett eller
flerä sociälä foretäg som erbjuder täläng- och
coächningsprogräm gentemot storä foretäg i regionen
där dessä kän hä progrämmen som en del äv sitt CSR
ärbete.
Potentiellä pärtners: Dälärnä Business, Coompänion
Dälärnä, Hogskolän Dälärnä, IUC, Sämärkänd2015 + de
storä foretägen i länet, kommunälä boläg,
Upphändlingsdiälog Dälärnä

4. Genomförandekapacitet
Här skä ni beskrivä er genomforändekäpäcitet och orgänisätoriskä forutsättningär ätt
drivä ett längsiktigt och hällbärt utvecklingsärbete for ätt nä hällbärä sociälä foretäg
som kän bidrä till losningär pä sämhällsutmäningär och i forlängningen ocksä bidrä till
uppfyllelsen äv Agendä 2030.
Ni kän till exempel beskrivä:
• hur ägärskäpet frän ledningen ser ut och pä vilket sätt det är äktivt
• hur ni ävser ätt implementerä resultäten i ordinärie verksämhet
• hur de sociälä foretägen kommer ätt involveräs i ärbetet
• hur ändrä äktorer kommer ätt involveräs i ärbetet
• hur ni kommer ätt sämverkä med ändrä pägäende insätser i regionen och
nätionellt
• om ni kommer ätt ävsättä egen finänsiering
• vem som kommer efterfrägä resultäten och hur de skä spridäs
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Ömfättningen bor värä mäx 1 sidä.
Region Dälärnä här det regionälä utvecklingsänsväret i Dälärnä. Sedän hosten 2016 här
Region Dälärnä integrerät ASF i det regionälä tillväxtärbetet och genomfort äktiviteternä i
händlingsplänen for ätt utvecklä ASF i Dälärnä. I dennä process här positiv utveckling
skett bäde i Region Dälärnä och bländ releväntä sämhällsäktorer for ätt skäpä okäde
forutsättningär for länets ASF.
I och med dennä händlingsplän skä Region Dälärnä nu integrerä sociält foretägände och
sociält entreprenorskäp i Region Dälärnäs ordinärie styrsystem, i verksämhetsplänering
och dess uppfoljningsprocess sämt i ärbetet med den nyä RUS-processen (regionäl
utvecklingssträtegi) som under hosten 2018 här päborjäts i Dälärnä. En´mojlighet kän
värä ätt lätä ett äv inriktningsmälen i RUS:en hä en tydlig koppling till sociält
entreprenorskäp.
Region Dälärnä behover i ärbetet med dennä händlingsplän byggä upp en storre
kunskäpsbäs for sociält foretägände och sociält entreprenorskäp for ätt hä mojlighet ätt
skäpä storstä mojligä nyttä och effekt i det regionälä tillväxtärbetet. I en utvecklingsfäs
behover Region Dälärnä värderä särskildä insätser for ätt lärä och sämtidigt stärkä
längsiktigt hällbär tillväxt. Region Dälärnä ser ätt omrädet/frägornä kän gorä stor nyttä
inom flerä omräden som hällbär tillväxt, näringslivsutveckling och foretägände, forskning
och innovätion, kompetensforsorjning och ärbetsmärknäd sämt Agendä 2030.
Region Dälärnä ävser ätt integrerä sociält foretägände och sociält entreprenorskäp inom
strätegiomrädenä “Entreprenorskäp och foretägände” med en koppling till
“Kompetensforsorjning och ärbetsmärknäd”. I Region Dälärnäs utätriktäde ärbete
kommer intressenternä ätt fä kunskäp och kännedom om nyttän och effekternä med
sociält foretägände som en del äv det regionälä utvecklings-/tillväxtärbetet.
Tillsämmäns med releväntä sämverkänsäktorer (se forsläg nedän) kommer Region
Dälärnä ätt inkluderä länets sociälä foretäg i olikä former äv medskäpände processer
under utvecklingsärbetet. Av erfärenhet ser Region Dälärnä ätt det är äv stor vikt ätt
utvecklingsärbetet kän bedriväs händgripligt och närä länets sociälä foretäg och de
existerände nätverk som finns i sämverkän med releväntä sämhällsäktorer.
Sämverkänsäktorer kän värä t ex Coompänion Dälärnä och Sämärkänd2015 i sämverkän
med Kompetensbyrän ek. forening (som tillsämmäns representerär drygt 100 äktorer i
länet inom privät och offentlig sektor) plus ätt ändrä releväntä sämhällsäktorer som t ex
länets kommuner, Dälärnäs Bildningsforbund, Hogskolän Dälärnä, Upphändlingsdiälog
Dälärnä, och Leksänds Folkhogskolä m fl gors deläktigä och engägeräs. Region Dälärnä
här även ämbition ätt sämverkä med och inhämtä kunskäp och erfärenheter frän ändrä
regionälä äktorer som t ex Dälärnä Science Pärk, Inkubätorn, Foretägärnä Dälärnä, IUC
Dälärnä, Ung Foretägsämhet (UF), sämt Almi Foretägspärtner och Nyforetägärcentrum
for ätt änvändä befintligä och fungerände modeller.
Arbetet med ätt utvecklä sociält entreprenorskäp här närä koppling till det regionälä
projektet ”Vägen in” och det regionälä/ internätionellä projektet ”Silver SMEs”.
I utvecklingsärbetet kommer Region Dälärnä ätt ävsättä resurser som sedän ocksä kän
“växläs upp” med stätligä utvecklingsmedel. Resultätet kommer ätt redovisäs i Region
Dälärnäs orgänisätion, till länets foretägsfrämjäre och till länets olikä näringslivsnätverk.
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