
Inspel från Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom den 

sociala ekonomin till Nationell handlingsplan för ESF 2014 – 2020. 
 

Vi vill från temagruppen och de organisationer inom den sociala ekonomin som deltar i 

dialogprocessen med det Svenska ESF-rådet tacka för inbjudan till dialogseminariet den 10 

september. Seminariet var givande men det kan finnas behov av att ytterligare tydliggöra våra 

synpunkter. Vi återkommer därför här som vi kom överens om med en sammanfattning av våra 

synpunkter. Det rör sig om synpunkter på olika nivåer. En del är konkreta och rör ordval. Andra är 

mer generella. 

En övergripande synpunkt är att vi anser att civilsamhällets organisationer och företagande inom 

social ekonomi uttryckligt bör nämnas i handlingsplanen som aktörer som kan, och bör, delta på 

nationell nivå. Möjligheterna till kapacitetsbyggande i olika former, bör uttryckligen nämnas i linje 

med det som EU för fram i sina riktlinjer för Socialfonden i EU-länderna. Skälet till detta förtydligande 

är, att även om enstaka personer är väl införstådda med betydelsen av den sociala ekonomin och att 

den har en roll att spela i den nationella handlingsplanen, så är detta inte givet för alla beslutsfattare 

och handläggare inom ESI-fonderna. Den nationella handlingsplanen kommer även att fungera som 

riktningsvisare för beslut på regional nivå. Det är därför viktigt med tydlighet. 

I huvudsak anser vi att den sociala ekonomins organisationers åsikter, när det gäller projektens 

utformning, har tillgodosetts i det utkast vi fått ta del av. Vi välkomnar möjligheten till större och mer 

övergripande projekt som inom sig inrymmer möjligheter till olika andra projekt. Vi tror dock att den 

nationella planen behöver tydliggöras enligt våra synpunkter nedan. 

Här våra synpunkter: 

1) Det förekommer en rad olika beteckningar på organisationerna inom vårt verksamhetsfält, 

vilket är olyckligt. Det bäddar för missförstånd hos enstaka handläggare eller i särskilda 

situationer. Vi ser gärna att man genomgående använder formuleringen: civilsamhällets 

organisationer och företagande inom den sociala ekonomin. Anledningen är att få personer 

har klart för sig att regeringens definition av civilsamhälle i sig inrymmer den sociala 

ekonomin och företagande. Denna vida definition används i propositioner, instruktioner till 

utredningar och i praxis hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Men i 

strukturfonds- och EU-sammanhang, liksom i tillväxtsammanhang, är det begreppet social 

ekonomi som gäller. Genom att avgränsa användandet av olika begrepp till dessa två ökar 

möjligheten till tydlighet. Då många förknippar civilsamhälle uteslutande med föreningar så 

anser vi det viktigt att begreppet företagande finns med i detta sammanhang. 

2) Vi ser gärna att man i Handlingsplanen inte tar ställning till en företagsform – 

egenföretagande. Dessutom är det oklart vad man menar med detta även om det 

förmodligen handlar om enskild firma? Men det finns fler företagsformer och flera av dem 

drivs gemensamt. Här skulle antingen kunna skrivas ut gemensamt företagande som 

aktiebolag, kooperativ, ekonomiska föreningar, stiftelser osv…eller så skriver man att man 

”företagande i olika former”, vilket också gillades i diskussionen den 10 september. 



3) Vi vill peka på att matchningssatsningen måste omfatta människor som är långtidsarbetslösa 

såväl som de som ej haft något arbete/eller varit borta från arbetsmarknaden länge (t.ex. 

långtidssjukskrivna; vi instämmer här till vad Lena Rönnestig , FK, anförde på seminariet den 

10 september). 

4) Vi vill gärna att begrepp som personliga egenskaper i byts ut mot kompetens. Detta 

diskuterades och motiverades under seminariet. 

5) Vi vill starkt lyfta fram behovet av att ESF stödjer förändrade arbetssätt och organisering av 

arbetsplatser för att möjliggöra inkludering av utestängda grupper. Det verkar nu som 

tonvikten ligger på attitydförändringar hos arbetsgivare och individer 

6) Vi vill lyfta fram att ESF, i den nationella handlingsplanen, inte bara bör fokusera på 

matchning mellan arbetssökande och nu existerande arbetsplatser, utan även lyfta fram 

behovet av att bidra till att skapa nya arbeten för långtidsarbetslösa och dem utanför dagens 

arbetsmarknad. Mycket tyder på att småföretagen blir allt viktigare samtidigt som 

betydelsen av nya områden som besöksnärings och annan tjänsteproduktion blir växer. En 

breddad arbetsmarknad för tidigare utestängda är avgörande. Detta innebär också att där 

man i utkastet till ESF:s nationella handlingsplan talar om anställda så bör även skrivas till 

företagare och företagande. Företagande i olika former är ett alternativ till anställning. 

(Här är till exempel intressant att utveckla modeller för hur anställda kan ta över 

nedläggningshotade företag t. ex vid generationsväxling). 

7) Vi instämmer med dem som den 10 september i högre grad vill koppla ESF:s insatser till olika 

processer i samhället. Vi pekade ut tre sådana: demografiska förändringar som leder till nya 

möjligheter för långtidsarbetslösa; kommande stora satsningar på koldioxidsnål ekonomi 

som borde kombineras med nya arbeten för långtidsarbetslösa och dem utanför 

arbetsmarknaden; samt en starkare koppling mellan civilsamhällets organisationer och 

företag inom den sociala ekonomin och det ”konventionella” näringslivet.  

När det gäller koldioxidsnål ekonomi vill vi lyfta fram ESF:s chanser att genom 

fondsamverkan bidra till att de stora satsningar som kommer att göras inom andra fonder – 

som Regionalfonden, inom ramen för kriteriet om social hållbarhet leder till fler 

arbetstillfällen för långtidsarbetslösa. 

För alla dessa processer behövs – som framfördes i diskussionen – långsiktiga projekt. 

8) Vi vill att civilsamhällets organisationer och företag inom den sociala ekonomin nämns när 

man talar om samverkan mellan näringsliv, arbetslivs osv och ses som betydelsefulla aktörer 

när det gäller insatser mot ungdomsarbetslöshet, ökad integration och andra åtgärder.… 

9) Vi vill understryka betydelsen av att civilsamhällets organisationer och företagande inom den 

sociala ekonomin finns med på den nationella nivån i olika samverkansformer. 

Erfarenheterna från tidigare perioder visar just på hur goda lokala och regionala 

projekterfarenheter inte leder till strukturella förändringar varken på nationell eller 

regional/lokal nivå. Detta då så mycket styrs av nationella beslut. Här vill vi igen lyfta behovet 

av att ESF stödjer olika typer av kapacitetsbyggande och kompetensutveckling såväl inom 

myndigheter som inom det civila samhällets organisationer och företagen i den sociala 

ekonomin. En form av kapacitetsbyggande kan vara stöd till forskning. 

10) Vi vill instämma med dem som lyfte fram behovet av att lyfta fram utbildning i olika 

sammanhang när det talas om vikten av att öka antalet successiva steg och alternativa, 

”mjukare vägar” till arbete samtidigt som synen på arbete breddas. Vi vill även lyfta fram 



vikten av att utnyttja folkbildning, folkhögskolor, föreningsliv och den sociala ekonomin när 

det gäller kompetenshöjning och bildning. 

 

11) Vi välkomnar intresset för validering samtidigt som vi vill skicka med en varning för att strikta 

och fyrkantiga valideringsinstrument och processer riskerar att exkludera dem som står 

längst från arbete. 

 

12) I utkastet den 10 september lyfts, när det gäller unga, att allt fler har en heterogen bakgrund 

och utgör en heterogen målgrupp med heterogena behov. Vi vill i likhet med andra på 

seminariet påpeka att detta gäller även andra grupper som står långt arbetsmarknaden. 


