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Tranås kommun har hos Regionförblmdet Jönköpings län ansökt om 128 855 kr för att 

bedriva en förstuelie med syfte att fokusera på en affårsmodell där tanken är att kartlägga 

erbjuclancle, kunder, intäkter, kostnader samarbetspartners för att få till stånd grönajobb i 

sociala fåretag. 

I Jönköpings län finns i dagsläget ett tiotal sociala företag. Regionförblmdet har inte 

fmansierat vare sig förstudier eller Eenomförancle i någon av medlems kommunerna, då detta 

är en kommunal fråga med utövare och beställare i elen egna hemmakommunen. 

Regionförbundet fullfinansenar dock det arbete som f. n görs av elen kommunala 

utvecklingsenheten på Regionförbundet "Arbetsintegrerande socialt fåretagande i 

Jönköpings län" (658 730 kr, avseende JO-månaders projekt). Syftet med denna fårstuelie är 

att undersöka fömtsättningarna får en regional stödstruktur l plattform som gynnar och 

underlättar start och drift av ovan nånmcla företag och framfårallt stärker den kommunala 

nivåns kompetens för bl. a kunna agera som beställare åt de sociala företagen. 

Det är positivt att Tranås kommun visar stort intresse och engagemang får uppstart/ 

utveclding av sociala företag i den egna kommunen, men i detta sammanhang inväntar man 

inte de konkreta förslag som den av Regionförbundet redan finansierade fårstudien kommer 

att resultera i. Därutöver finns det kompetens att tillgå i andra kommuner. Olika inriktningar 

på de sociala fåretagen i regionen är dock en styrka och en framtida spännande utveckling 

skulle kunna vara bildande av nätverk mellan de sociala företagen får att dra nytta av 
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varandras erfarenheter och kompetens. Uppstart av nytt socialt företag/ framarbetande av ny 
affärsmodell är inte unikt eller innovativt ur ett länsperspektiv. 

Förslag till beslut: 
Avslag, med hänvisning till resonemang ovan. Enligt 2§ fårordningen (SFS 

2003 :596) f'ar bidrag lämnas får att genomfåra projekt som bidrar till att uppnå målet 

får den regionala tillväxtpolitiken om projekten är fårenliga med bestämmelserna i 4-

6§. Regionfårbundet prioriterar projekt som är tillväxtinriktade och ligger i linje med 

länets tillväxtstrategi. Projekt som är nyskapande och av pilotkaraktär är andra 

viktiga prioriteringar får Regionfårbundet Rubricerat projekt kan inte anses uppfylla 

dessa kriterier. 
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*Fyll endast i denna sida. Läs mer l dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

u 'ft . k Jppg1 er om proJe tet 
Projektnamn 
Gröna jobb i sociala företag 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
20140115-20140715 128 855 257 710 

u 'ft "k d Jppgl er om so an e 
Projektägare E-post 
Tranås komrnnn tranaskomrnun@tranas.se 
Postadress Telefon 

0140 681 00 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
582 27 Tranås 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
212 000 0597 19524248 12722-5 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
1:81 Ja D Nei D Ja 1:81 Nei .. .. 

Arbetsstallanummer enhgt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn. 019~17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Magnus Andersson 0140 688 16 
E-post Mobiltelefon 
magnus.andersson@ltranas.se 

Ek 'h onom1 antermg 
Namn Telefon 
Malin Lindskog 0140 681 00 
E-post Mobiltelefon 
malin.lindskog@tranas.se 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Ort och datum 
20131202 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 57[ Fax: 036 10 20 161 E-post: reglonforbundet@reglonjonkoplng.se 
www.reglonjonkoping.se 



~'& • 9~~ 

Datum 

2013-12-05 

Blankettversion 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidor 

______________________________ ___.,2(9) __ ~---~ 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Gröna jobb i sociala företag 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Projektet utvecklar en lyckad arbetsmarknadsinsats, Gröna jobb i Tranås, till sociala få reta g 
där människor som idag står utanfor arbetsmarknaden genom meningsfulla arbetsuppgifter 
inom naturvård och for friluftsliv bygger upp en kompetens som möter den brist på arbetskraft 
som väntar inom den gröna sektorn. Det sociala företaget med arbete i grupp och visst stöd 
från det omkringliggande samhället erbjuder något nytt for den gröna sektorn där ensarnarbete 
och krav på mångskiftande kompetenser idag gör det svårt att rekrytera självgående 
medarbetare. Där man genom det sociala företaget tillsammans kan utföra arbete i grupp och 
gemensamt ha och bygga upp tillräckliga kompetenser for sektorn. 

Projektet blir en fårstudie som direkt siktar på att formera ett socialt företag med bas i 
nuvarande Gröna jobb får Tranås genom att ta fram affärsmodeller for minst fem specifika 
affarsområden där det sociala företaget kan skapa delvis nya nischer. Förstudien läggs upp 
enligt samma format som ett vedertaget verktyg for affårsmodeller, Busieness Modell Canvas 
(BMC). En framtagen BMC ger ett sammantaget svar på om det finns en potent affår att 
bygga upp ett socialt företag kring? På så sätt ger förstudien fårutsättningar for ett successivt 
direkt uppväxlande av Gröna jobb till ett eller flera sociala företag med fler anställningar och 
ökad anställningsbarhet för nuvarande och nya deltagare. 

Tänkbara affärsområden får sociala företag inom den Gröna sektorn är: 

l) att erbjuda sig driva lantbruk vidare i väntan på generationsskiften, alltså ett slags 
kortsiktiga arrendatorsavtal där man går in och driver en befintlig verksamhet under ett eller 
några år till dess att den nya generationen är redo att ta över eller en försäljning är genomförd. 
I linje med detta ligger också att erbjuda traditionell avlösarverksarnhet får lantbrukare vid 
ledigheter, sjukdom osv. 2) guidade visningar av natur/ kulturmiljöer på våra större 
invandrarspråk. Här skulle ett socialt företag !runna sarnarbeta med SPI får att introducera 
nyanlända med samma språkbakgrund i svensk natur och kulturmiljö men även i att utveckla 
en regional upplevelseindustri riktad till språkliga minoriteter baserade på guidade turer på 
exempelvis somaliska, arabiska och/eller dari! 3) Nätverksstyrning av lokal konsumtion och 
produktion av främst livsmedel. Intresset for närproducerade varor ökar och det finns behov 
av matchning av lokalt utbud och lokal efterfrågan av produkter. Här skulle ett socialt företag 
kunna bygga och uppdatera en enklare form av databas som tillhandahåller uppgifter som 
behövs for matchningen. Intresse får detta fi1ms hos såväl LRF som lokala handlare som har 
en önskan att erbjuda konsumenter lokala produkter men svårighet att hitta en fungerande 
logistik får detta. 4) Hemleverans av livsmedel/dagligvaror är en ny tjänst som det vuxit fram 
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en marknad fOr framforallt i storstäder. På landsbygden och i mindre städer av Tranås storlek 
bör ett socialt foretag kunna ha möjligheter att erbjuda en liknande tjänst och en del av 
intäkten skulle kU11lla komma genom att tjänsten omfattas av möjligheten till RUT- avdrag. 5) 
Det finns ett stort behov av upprustning av naturleder eller underhåll/bevarande av vissa 
naturtyper och fornlämningar. Det finns också omfattande statliga bidrag att söka for dessa 
ändamål. Det kräver dock tid och kunskap att utfara denna sorts arbete. Här finns således en 
aff<irsmöjlighet for ett socialt f<iretag att erbjuda sig utf<ira dessa arbetsuppgifter. 

Dessa fem fOrestagna affårsornråden är också möjliga att kombinera med varandra. För det 
sociala foretagetär det särskilt viktigt att i en BMC titta på hur olika samarbetspartners kan 
stötta de sociala foretagen dels med kunskap och resurser dels med att skapa intäkter som 
överstiger de kostnader som verksamheten kräver. Det finns olika stöd från samhället, 
exempelvis olika lönebidrag eller sänkta arbetsgivaravgifter som sänker lönekostnaden for 
arbete. Det fi1ms också just inom den gröna och kreativa sektorn omfattande stöd for att utfara 
arbetsuppgifter. Dessa två faktorer gör att lönsamheten for sociala foretag kan ha extra stora 
chanser att vara tillräckliga just i den Gröna/kreativa sektorn 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektet vill utveckla sociala foretag med fokus på fi·ämst den gröna men även den kreativa 
sektorn där personer i grupp tillsammans kan bedriva kommersiell verksamhet men med viss 
assistens från det omkringliggande samhället, främst kommun och arbetsförmedling. Genom 
att bedriva sociala foretag kommer de deltagande sociala faretagarna direkt i sysselsättning 
genom foretaget men ökar också sin anställningsbarhet på den övriga arbetsmarknaden genom 
den erfarenhet det innebär att verka i foretaget. Samtidigt utvecklar och breddar de sociala 
foretagen de gröna och kreativa sektorerna och möter den generationsväxling som idag är ett 
hot och en utmaning for branschen. Fortsatt sysselsättning främjar också miljömål som Ett rikt 
odlingslandskap och biologisk mångfald när natur/kulturlandskapet brukas och hålls levande. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Projektmålet är att identifiera fem områden som potentiella affårsmmåden for sociala f<iretag 
inom den Gröna och kreativa sektorn. Förstudien kommer att f<ilja stegen for framtagandet av 
en affårsmodell for var och en av dessa fem områden genom att folja en metodik som kallas 
fOr Busieness Modell Canvas (BMC). Se bilaga 3! I detta ligger att genom affårsmodellerna 
även identifiera former for hur stöttning till sociala foretag kan rymmas inom ordinarie 
verksamhet hos Tranås kommuns olika forvaltningar samt hos ArbetsfOrmedling och LRF. 
Vad for kunskap behöver dessa aktörer stötta de sociala foretagen med? Vad finns det fOr 
ekonomiska möjligheter att lägga kommunala beställningar ge bidrag med mera som kan 
generera intäkter till de sociala foretagen? 

Effektmålet är att skapa minst ett socialt foretag inriktat mot den Gröna/kreativa sektorn med 
anställd personal. På längre sikt skapas anställning for ca 30 personer inom sociala foretag 
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lokalt i Tranås. Genom de sociala fåretagen bygger arbetslösa personer successivt upp sin 
anställningsbarhet får arbete inom den Gröna sektorn och kan gå över till andra anställningar 
exempelvis inom lant/skogsbruk/turism/kultur och friluftsliv. Modellen sprids över länet får 
att ge liknande resultat. Samtliga kommuner bör kunna kopiera konceptet starta sociala 
fåretag kopplat mot den gröna sektorn och lotsa fram personer till en anställning. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Förstudien siktar på att skapa anställning främst får idag arbetslösa personer som omfattas av 
Arbetsfårmedlingens olika former av subventionerade anställningar. 

En stor andel av arbetskraften befim1er sig i ett utanfårskap och kan inte ta del av den 
arbetsmarknad som finns. Personer med låg eller ofullständig utbildningsbakgrund, 
utomeuropeiska invandrare, eller personer med nedsatt funktionsfOnnåga är i många fall inte 
anställningsbara mot de jobb som skapas. 

De sociala fåretagen som fårstudien siktar på att få igång skapar ett utbud av tjänster som 
vänder sig till lantbrukare, språkliga minoriteter inklusive nyanlända invandrare som saknar 
tillgång till natur och friluftsliv, handlare/producenter/konsumenter av livsmedel samt 
markägare, fåreningar och andra aktörer med ett intresse av insatser inom natur/kulturvård 
och friluftsliv. 

Genomförande (Hur ska projektet Qenomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Projektmålet är att identifiera fem områden som potentiella affärsområden får sociala fåretag 
inom den Gröna och kreativa sektorn. Förstudien kommer att fålja stegen får framtagandet av 
en affärsmodell får var och en av dessa fem områden genom att fålja en metodik som kallas 
får Busieness modell Canvas (BMC). 

I en BMC utgår man från att definiera det "erbjudande" som affärsmodellen får det sociala 
fåretaget bygger på, vilka konkreta "aktiviteter" som erbjudandet ska bestå av, vilket 
"kundsegment" man vänder sig till, hur man kommer få in "intäkter", vad man kommer ha får 
"kostnader", genom vilka "kanaler" man kommer nå sina kunder, vad vill man ha får 
relationer till sina kunder, vad behöver man får strategiska "samarbetspartners" får att lyckas 
och vad har man får "egna resurser" att utgå från? 

Förstudien kommer utfåras av en utbildad agronom med inriktning på landsbygdsutveckling 
och fokus läggas på att identifiera potentiell efterfrågan och fårutsättningar inom den 
Gröna/kreativa sektorn. Nedantående intressenter som redan idag är involverade i Gröna jobb 
får Tranås involveras på olika sätt. 

Tranås kommuns olika förvaltningar är intressenter av att sociala fåretagskapas inom den 
gröna och kreativa sektorn. Samhällsbyggnadsfårvaltningen är initiativtagare genom att se 
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projektet som en breddning av Grönajobb och genom att ha både möjlighet att identifiera 
affårsområden inom den gröna sektorn och stötta med expertkunskaper när det gäller 
exempelvis naturvård. Kultur- och fritidsförvaltningen är på samma sätt en aktör som ser 
efterfrågan inom kultursektorn och inom friluftsliv och har också kanaler till den ideella 
sektorn och möjligheten att mobilisera även frivilliga krafter. 

Socialförvaltningen rymmer Arbetscentrum och har både intresse av och kompetens att starta 
upp sociala företag och i att öka anställningsbarbeten för personer som befinner sig i ett 
utanförskap. Socialförvaltningen kan också se en investering i sociala företag som ett sätt att 
minska kostnaden för försörjningsstöd. Handikappomsorgen erbjuder daglig sysselsättning för 
personer som idag inte bedöms ha arbetsförmåga men som ändå kan komma att dra nytta av 
en uppbyggd verksamhet kring Gröna jobb som möjliggör exempelvis olika former av grön 
rehabilitering och meningsfull sysselsättning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen rymmer vuxenutbildningen som även inbegriper SPI -
undervisningen och på så sätt kan bli en framtida efterfrågare av exempelvis guidade 
turer/samhällsinformation om natur/kultur som kan erbjudas av framtida sociala företag av 
personer med samma språkbakgrund. Arbetsförmedlingen är den intressent som har till 
uppdrag att och fattar beslut om åtgärder och placeringar som finansieras av staten. Det är 
Arbetsförmedlingen som kommer stå för eventuella lönebidrag eller annan subventionering 
för de som startar upp de sociala företagen. Arbets fönnediingen bekräftar svårigheten att idag 
rekrytera kompetent arbetskraft till exempelvis lantbruk och avlösarverksarnhet och ser 
potentialen för sociala företag i detta. 

LRF blir en intressent som kan förmedla både affårs- och anställningsmöjligheter för sociala 
företag genom att lantbruken direkt efterfrågar tjänster som erbjuds men som även kan 
erbjuda arbete för den som byggt upp sin kompetens inom det sociala företaget. Tranås United 
är den aktör som rymmer Tranås kommtms näringslivsbolag och även dess turistbyrå och 
kommer ha möjlighet att bistå i arbetet med att ta fram affårsmodellerna och att efterfråga 
aktiviteter som främjar besöksnäringen/upplevelsenäringen. En spännande resurs här är att 
LRF:s ordförande på riksnivå Helena Jonsson numera ingår i Tranås uniteds styrelse. Tranås 
united ingår också i landsbygdsrådet i Tranås. Förhoppningsvis möjliggör det access till 
LRF:s kompetenser på olika nivåer och goda möjligheter till en snabb spridning. 

Sist men inte minst är naturligtvis alla de personer som kan få chansen till sysselsättning och 
försörjning genom sociala företag intressenter av projektet. Förstudien kommer mobilisera 
dessa krafter och identifiera fler potentiella partner för att skapa kompletta och starka 
affårsmodeller för de sociala företagen att utgå från. 

Förstudie 20140115 
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Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

En stor andel av arbetskraften befinner sig i ett utanfOrskap och km1 inte ta del av den 
arbetsmarknad som finns. Personer med låg eller ofullständig utbildningsbakgrund, 
utomeuropeiska invandrare, eller personer med nedsatt funktionsfOrmåga är i mänga fall inte 
anställningsbara mot de jobb som skapas. För dessa personer är inte matchning mot befintliga 
jobb tillräckligt. Istället behöver långsiktiga insatser göras som över tid stärker personernas 
anställningsbarhet Traditionella utbildningsinsatser är i många fall inte rätt väg att gå for 
dessa grupper. Utbildning kräver ofta ett självgående som kan vara en alltför hög tröskel fOr 
mänga. Särskilt om det innebär en personlig investering som upplevs som väldigt osäker om 
den kommer leda till arbete och forbättrade chm1ser på arbetsmarknaden. Detta gör att mänga 
ger upp och blir kvar i ett utanforskap. I RUS lyfts därfor social inkJudering fram som 
avgörande for länets utveckling. 

Flertalet kommuner bedriver idag verksamhet fOr att stärka anställningsbarbeten hos dessa 
grupper. Idag organiseras detta inom Tranås kommun genom Arbetscentrum där fokus ligger 
på utvärdering av arbetsförmågan, motivationsarbete och olika former av sysselsättning. En 
utmaning for Arbetscentrum är just att skapa en känsla av sammanhang fOr de deltagm·e som 
finns i verksamheten. Begripligheten är svår att finna for många och man tycker inte att det är 
meningsfullt med de aktiviteter som genomfors. Hos många finns en känsla av att bli utnyttjad 
och att få gå mellan olika praktikplatser som aldrig leder någonstans. Ibland mmat RUS fOr 
Jönköpings län lyfts det fram att nya former måste prövas fOr att nå dessa grupper. Sociala 
foretagär ett nytt grepp som uppmuntras! Gemenskap och lägre krav på produktivitet ses som 
frmngängsfaktorer fOr att samla personer som har svårt att hitta en egen plats på 
arbetsmarknaden. Grön rehabilitering lyfts också fram som något som km1 utvecklas mer. 
Ä ven kulturell och fysisk aktivitet lyfts på olika håll fram som något som stärker 
välbefinnandet och långsiktigt formägan att forändra sin egen situation. 

I RUS lyfter man också fram att det finns en outnyttjad potential i den gröna och kreativa 
sektorn. Inte minst for att skapa attraktivitet, goda livsmiljöer och en känsla av sammanhang. 
Här finns upplevelser/friluftsliv, odling och djurhällning, fOrädling av livsmedel och nyttjande 
av olika naturresurser. Sektorn bedöms ha potential att växa i betydelse och är samtidigt en 
sektor som står inf<:ir betydande pensionsavgängar. En fordel med den gröna och kreativa 
sektorn är att de arbetsuppgifter som bedrivs där ofta upplevs som handfasta, konkreta och 
begripliga vad gäller nyttan med dem! En mman fördel med den Gröna/kreativa sektorn är att 
den har potential att skapa arbetstillfållen fOr personer med andra fårdigheter än formell 
utbildning och yrkeserfarenhet. I Tranås kommun visar statistik att närmare 4 7 procent av de 
sysselsatta i de gröna näringarna är 55 år eller äldre och foliaktligen är på väg att lämna 
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arbetsmarknaden. Troligen ser det likadant ut över hela länet. 

LRF har i tidigare projekt sökt hitta former for att fOrmedla praktikplatser tilllantbruk delvis 
for att möta ett framtida sysselsättningsbehov. Utvärderingen av den fOrprojekteringen visade 
på problem med matchningen av lämpliga praktikanter tilllantbruk med rätt sorts 
möjligheter att möta den situation och bakgrund som praktikanten har med sig. Vidare lyftes 
det fram behov av så kallade slussgårdar/resursgårdar med ett större fokus på att 
träna/validera flera praktikanter i lantbruksyrket innan matchning mot en mer långvarig 
praktikplats påbörjas. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Projektet syftar direkt till ökad nytta for miljö- och friluftsliv och kommer bli en utfOrare av 
arbete som utfOrs med stöd av exempelvis LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen) från 
Naturvårdsverket vilket sker redan i nuvarande fonn idag! Aktiviteterna syftar till social 
inkJudering och främjar friluftsliv och tillgängligheten till skog- och natur vilket är postivt fOr 
folkhälsan. Ett av aff!irsområdena som undersöks skapar tillgänglighet till 
skog/natur/friluftsliv for personer som talar några av de större invandrarspåken arabiska, 
somaliska och/eller dari och tanken är att detta även ska möjliggöra anställningar i det sociala 
foretaget fOr personer med dem1a språk bakgrund. Projektet vät1der sig lika till k vinnor och 
män och kommer ha en styrgrupp med båda könen representerade. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Tranås kommtm bedriver projekt Grönajobb i samarbete med Arbetsformedlingen. Här 
samlas olika verksamheter inom Tranås kommun och även externa myndigheter som 
skogsstyrelsen, Landstinget och ideella organisationer har involverats. I Tranås har även två 
sociala foretag bildats genom initiativ av Arbetscentrum, ett cafe och en seeond handbutik 
Kunskapen kring Sociala fOretag har således börjat byggas upp, och det är därfOr angeläget att 
pröva arbetssättet mot den gröna och kreativa sektorn som bedöms växa och ha stora 
rekryteringsbehov framöver. 

Gröna jobb har vuxit fram som ett initiativ inom SamhällsbyggnadsfOrvaltningen där det 
funnits en efterfrågan på konkreta arbetsuppgifter inom naturvård/friluftsliv som inte blir 
utforda inom ordinarie verksamhet. Arbetsuppgifterna har på så sätt varit enkla att se som 
meningsfulla då de bygger på konkreta behov som också passar bra att utfOra i grupp och 
därigenom ger gemenskap och ett socialt sammanhang. Sedan starten i februari 2013 
sysselsätts idag 8 personer varav två har kunnat erbjudas anställning. Tre vandringsleder har 
anlagts eller rustats upp i samarbete med kommun, foreningsliv och markägare. Lantbrukare 
har uppmärksammat initiativet och efterfrågar samarbete. Här finns möjligheter till både 
slussgårdar och kombinerad utbildningsverksamet i lantarbete. Förstudien är nyskapande i att 
kombinera ett uttalat kompetensfOrsöjningsbehov inom den Gröna sektorn med nya former av 
företagande där det sociala foretaget fångar upp människors arbetsformåga och styr mot en 
sektor som står infor betydande rekryteringsbehov. Förstudien har goda möjligheter till att bli 
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ett lyckat demonstrationsprojekt som visar hur sociala företag kan väcka liv i en sektor med 
oroande hög medelålder och tillföra helt nya affärsmetoder riktat mot delvis nya grupper. 

Gröna jobb i Sociala företag kompletterar tidigare uppdrag till Coompanion och Foumm att 
bygga upp och kartlägga en stöd j ande infrastruktur för sociala företag i länet. Denna förstudie 
fokuserar mer på ett direkt genomförande där affärsmodellerna syftar till att växla upp ett idag 
lyckat arbetsmarknadsprojekt till ett direkt fungerande socialt företag. Ett socialt företag som 
öppnar upp nya affärsmöjligheter och en delvis ny marknad. 

Länet behöver snabba och lyckade exempel där sociala fciretag fångar upp männsikors 
arbetsförmåga, gör synbar och konkret skillnad i lokalsamhället, och öppnar upp nya 
möjligheter för nya grupper på landsbygden och i den Gröna/kreativa sektorn. 
Projektet och forstudien möter ett i R US uttalat behov både för ökad social inkJudering och 
ökad attraktivitet som också bekräftas genom ett stort intresse och en lyckad mobilisering i 
Tranås med omnejd och som enkelt kommer kunna spridas vidare! 

Gröna jobb i sociala företag har detta och ger direkta resultat! 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Affärsmodellen BMC kommer genom forstudien ge svar som på många sätt blir generella för 
hela länet och de aktörer och möjligheter för sociala företag inom den gröna sektom som 
idenliferas återfinns i samtliga kommnner. Det blir därför lätt att sprida kunskapen till hela 
länet. Coompanion och Fourum kommer att kunna sprida resultatet genom sina 
organisationer. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektmålen går enkelt att följa upp eftersom forstudien genererar konkreta affärsmodeller 
enligt ett visst format. Effektmålen går också att följa upp i form av om ett socialt företag 
bildats och anställningar skapats som resultat av förstudien. 
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K d b ostna s udget * 
Kostnadsslag Ar2014 Ar20 Ar20 Ar20 Totalt 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 

226710 226 710 

Antal timmar: 

990 

Lönekostnad per timme: 

229 

Externa tjänster o 
Lokalkostnader 21000 21 000 
Investeringar (gäller inte o 
medel från 
ReQionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation l 

10000 10 000 

bllaqa) 

Indirekta kostnader o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 257 710 o o o 257 710 
Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 257 710 o o o 257 710 

* Finansienng' 
Finansiär Ar2014 Ar20 Ar20 Ar20 Totalt 

RegionfOrbundet 128 855 128 855 

Tranås kommun 128 855 128 855 

o 
o 
o 
o 

Summa (B) 257 710 o o o 257 710 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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