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1. Bakgrund
Efter att Sverige blivit medlem i Europeiska Unionen under 1990-talet påbörjades ett arbete i Örebro
län för att starta ett samarbete kring frågor om social ekonomi. Resultatet blev föreningen L&SEK
(Lokal utveckling och social ekonomi). Efter hand väcktes emellertid behovet av att vidareutveckla
verksamheten och idén om ett Partnerskap för sociala innovationer växte fram. Under 2012 startade
ett omfattande utredningsarbete. Utredningsarbetet ledde till att L&SEK avslutade sin verksamhet
och att Partnerskapet för sociala innovationer startade.

2. Syfte och parter
Syftet med Partnerskapet för sociala innovationer är att stötta idéer som kan utvecklas till sociala
innovationer. Partnerskapet har ett särskilt fokus på social ekonomi och civilsamhälle, men idéer från
både offentlig och privat verksamhet är också välkomna. Partnerskapet ska vara verksamt i hela länet
varför de olika aktiviteterna placeras på olika orter och platser. Partnerskapet har ingen fysisk enskild
lokal/adress. Partnerskapet finansieras genom den arbetstid som respektive part lägger i
verksamheten. Under det gångna året har Partnerskapet för sociala innovationer vuxit i antal parter
och verksamhet. Nätverket samlade i slutet av året 30 parter från både offentlig verksamhet samt
civilsamhälle och social ekonomi.

Typ av
aktör

Antal

Offentliga aktörer
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Lekebergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Örebro kommun
Länsstyrelsen Örebro län
Region Örebro län
Örebro universitet
Finsam Sydnärke
Finsam Degerfors-Karlskoga
Arbetsförmedlingen
16

Aktörer inom civilsamhälle/social
ekonomi
Örebro läns bildningsförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
Arbetarnas bildningsförbund
Coompanion
Stiftelsen Activa
Stiftelsen Cesam
Länsbygderådet Örebro län
Örebro läns idrottsförbund
Hällefors folkhögskola
Studieförbundet BIlda
Friluftsfrämjandet region öst
Verdandi Örebro län
Konstfrämjandet Bergslagen
Möckelnföreningarna

14
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3. Stormöten och arbetsutskott
Partnerskapet har haft fyra stormöten under året. De har ägt rum på olika platser i länet. Under
våren hölls stormöten i Hallsberg (7 februari) och Hällefors (11 maj). Höstens stormöten ägde rum i
Askersund (28 september) samt i Örebro (29 november). På partnerskapets stormöten har
övergripande och strategiska diskussioner om verksamheten förts. Träffarna har också
nätverksskapande ambitioner. I något fall har inbjudna aktörer deltagit.

Partnerskapets löpande verksamhet drivs av dess arbetsutskott. Utskottet har träffats var tredje
vecka för att planera stormötena och hantera de frågor och aktiviteter som genomförs mellan
stormötena. Arbetsutskottet har under året representerats av Hällefors folkhögskola, Coompanion,
Verdandi Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län samt Region Örebro län.

4. Rådgivning och metodstöd
4.1 Rådgivningsgruppen
En viktig del av Partnerskapets verksamhet är rådgivning. Partnerskapets rådgivningsgrupp består i
dagsläget av två grupperingar. Coompanion och Region Örebro län fungerar som den primära
rådgivningsgruppen. Funktionen kan liknas vid ett första filter eller en uppsamlingstratt. Gruppen
möter idébäraren, identifierar idén och stöttar idébäraren i det löpande utvecklingsarbetet.
I flera fall är det nödvändigt att låta en större grupp delta i rådgivningen. Kanske är idén alltför grovt
tillyxad, greppar över flera verksamhetsområden eller kanske helt enkelt är svår att inrama. Då träder
den större rådgivningsgruppen in. Vid sidan av Coompanion och Region Örebro län ingår här också
representanter för Stiftelsen Activa, Studieförbundet Vuxenskolan samt Studieförbundet Bilda.

4.2 Husvagnsturnén
Ambitionen att verka i hela länet ledde till att starten av den s.k. Husvagnsturnén. Husvagnen ägs av
Coompanion men har använts av Partnerskapet för att fånga upp idéer. Under året har husvagnen
placerats på fem platser: Askersund (2 maj), Fellingsbro (9 maj), Örebro/Varberga (22 maj), Hällefors
(1 juni), Kumla (12 september) samt Degerfors (2 oktober). Under husvagnsturnéns olika stopp har
flera aktörer inom Partnerskapet deltagit: Verdandi Örebro län, Stiftelsen Activa, Coompanion,
Askersunds kommun, Lindesbergs kommun, Hällefors kommun, Leader Mälardalen, Kumla kommun,
Finsam Sydnärke, Örebro läns idrottsförbund, Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län.
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4.3 Samhällsutmaningar och idéer
I våra olika aktiviteter har vi mött ett stort antal medborgare från hela länet som har fört fram idéer
om hur olika samhällsutmaningar kan hanteras. Eftersom vi i förväg inte kan veta hur god och
genomförbar – och innovativ - en idé kan vara har vi försökt att inte stänga dörren för någon. Därför
har vi mött idébärare med både stora och små idéer. Ibland har det handlat om
samhällsomvandlande frågor medan det i andra fall varit fråga om mer avgränsade idéer och
lösningar. Förslagen till fler parkbänkar, bättre belysning och fler cykelleder är åtskilliga. I en del fall
har vi enbart fått bjuda på kaffe och bulle och i andra fall har vi fått agera som medmänniskor och
som ett allmänt samtalsstöd.

I tabellen nedan har vi angett vilka typer av idéer vi har mött. Tabellens beskrivning av idén är ibland
allmänt formulerad eftersom idén kanske befinner sig i utvecklingsarbete och inte är färdigutvecklad
ännu eller är en lösning som kan introduceras på marknaden. Eftersom vi vill visa varifrån idéerna
kommer har vi angett vilken kategori aktör som har fört fram idén. I de allra flesta fall är det
privatpersoner. Kolumn tre visar hur den aktuella idén relaterar till våra samhällsutmaningar. Här
använder vi oss av den indelning som ligger till grund för officiella satsningar inom EU och i Sverige.
Samhällsutmaningarna är:









Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och
bioekonomi
Säker, ren och effektiv energi
Smarta, gröna och integrerade transporter
Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

Tabellen anger också var i processen idén befinner sig. Sköts utvecklingsarbetet av idégivaren själv,
har rådgivningsverksamhet startat eller är idén färdigutvecklad och implementerad?

Idé

Idébärare

Relation till
samhällsutmaning

Hur hanteras
idén

Hjälpmedel inom hälso- och
Sjukvård

Privatperson

Hälsa, demografiska förändringar
och välbefinnande

Innovationsslussen (hälsooch sjukvård)

Behandlingsmetoder för
strokepatienter

Privatperson

Hälsa, demografiska förändringar
och välbefinnande

Innovationsslussen (hälsooch sjukvård)

Socialt företag för kvinnor

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Coompanion
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Omställning av lokalsamhälle

Privatperson

Klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror
Livsmedelstrygghet, hållbart jordoch skogsbruk, marin-, maritimsamt insjöforskning och
bioekonomi

Under utveckling
i större grupp

Kulturfestival

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Verdandi

Restaurang/café för och av
Personer med varierande
funktionstillstånd

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Stiftelsen Activa

Hjälp med
myndighetskontakter

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Verdandi

Socialt företag för yrkeskörkort

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Under utveckling
hos idébäraren

Nyanlända och föreningar

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Under utveckling
hos idébäraren

Basar

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Coompanion

Vita jobb

Förening

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Under utveckling
hos idébäraren

Integrationsguide 1

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Studieförbundet
Vuxenskolan

Integrationsguide 2

Privatperson

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Studieförbundet
Vuxenskolan

Sammanhållen turismsatsning

Föreningar,
privatpersoner,
företag

Europa i en föränderlig värld Inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen

Under utveckling
hos idébärarna

Maker Space

Förening

Klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror

Idén utvecklad till
ansökan

Gemensamt för alla idéer i ovanstående tabell är att de befinner sig i uppstartsfas. De allra flesta
behöver vidareutvecklas genom rådgivning. Vi vet att framväxten av sociala innovationer tar tid och
vi har medvetet valt att prioritera våra insatser så att vi stöttar idéer som befinner sig i denna
uppstartsfas.
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5. Erfarenhetsseminarier
En andra aktivitet inom Partnerskapet är våra erfarenhetsseminarier. Syftet med seminarierna är att
skapa förutsättningar för diskussioner och erfarenhetsutbyte för de som intresserar sig för
samhällsutmaningar och hur nya idéer kan utvecklas och realiseras.

Under 2017 har tre sådana erfarenhetsseminarier ägt rum. Även här har vi strävat efter att sprida
seminarier geografiskt i länet. Det första ägde rum i Bredsjö (Hällefors) den 30 maj. Bredsjö
kulturkooperativ höll i seminariet under rubriken ”Kulturen, konsten och samtalskraft – svårigheten
med kultur som förändringskraft i en tid då allt ska bära sig själv”.

Partnerskapets andra seminarium ägde rum i Hallsberg 18 september och hade rubriken ”Tillverka
fågelholkar som saknar köpare eller finnas i en produktion där de riktiga jobben finns?” Under
ledning av Hallsbergs kommun och Stiftelsen Activa handlade seminariet om vägen till ett nytt socialt
företag i Hallsberg och ett kommunalt förhållningssätt kring dessa frågor.

Det tredje seminariet ägde rum 13 november i Örebro under rubriken ”Egen försörjning och
arbetsmarknad i förändring” och handlade om det nya sociala företag som Verdandi har utvecklat.

6. Projektsamordning
Flera av aktörerna i Partnerskapet har använt nätverket för att informera varandra om olika
pågående projekt som har bäring på verksamheten. Parterna i Partnerskapet har därmed fått ökad
kännedom om vilka aktiviteter som andra organisationer genomför i länet. Vissa parter har använt
Partnerskapet för att också genomföra projekt. Coompanion har använt Partnerskapet för att delvis
genomföra projektet FRAMSTEG, ett regionalfondsfinansierat projekt. På samma sätt har Region
Örebro län använt Partnerskapet för att genomföra Interreg-projektet RaiSE med konsekvens att
flera representanter från Partnerskapet har deltagit i projektmöten i andra länder.

7. Information och kommunikation
7.1 Nyhetsbrev
Partnerskapet har producerat fyra nyhetsbrev under året. Vid årets slut hade Nyhetsbrevet 364
prenumeranter.
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7.2 Hemsida och Facebook
Partnerskapets hemsida finns på adressen www.so-in.se. Hemsidan uppdateras löpande och ger bl.a.
information om Partnerskapets parter, kontaktpersoner och aktuella händelser. Här finns också en
kortare engelsk information om Partnerskapet.

På Facebook finns Partnerskapet på
https://www.facebook.com/partnerskapetforsocialainnovationer/

7.3 Broschyrer och namnbrickor
Svenska och engelska broschyrer har producerats för spridning på konferenser och i liknande
sammanhang.

Under året har vi också tryckt upp individuella namnbrickor som anger både individens namn, den
organisation hen är anställd samt Partnerskapets namn.

Sida 8 av 8 | Partnerskapet för sociala innovationer | Författare: Anders Bro | Datum: 2017-12-04

