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ÅRETS ASF

A‐lagets Allservice årets ASF!
Det var en snopen Kicki Ögren som tog emot priset som Årets ASF under Stora
sociala företagsdagen.
‐ Jag blev alldeles överväldigad, säger hon. Vi har nog aldrig tänkt så, att vi
skulle kunna få priser.
LÄS MER

ASF LYFTER

ASF‐Listan
ASF Lyfter arbetar med att skapa en lista över landets ASFer. Listan är avsedd att
fungera som ett marknadsföringsfönster för företagen, och också att tydliggöra
den samhällsnytta företagen gör.
Målet är att under nästa år kunna presentera den i digital form.
Vill ert företag vara med? Skicka ett mejl till oss!

UPPFÖRSBACKE

Arbetsförmedlingen återbetalar
lönebidrag för över en miljard
En dryg miljard av budgeterade medel för lönebidrag till människor med
funktionsnedsättningar – betalas nu tillbaka till statskassan.

LÄS MER!

DE GLOBALA MÅLEN

Vi uppfyller FNs globala mål
Ylva Lundkvist Fridh som arbetar med effektmätning i ASF‐lyfter har gjort en
sammanställning över hur arbetet med ASF uppfyller FNs globala mål.
Ta gärna del av hennes sammanställning och använd den i argumentationen om
varför ASF ligger rätt i tiden.
Bland alla de globala mål inom Agenda 2030 som ASF bidrar till att uppfylla märks
exempelvis:
• Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska
resurser.
• Förebygg och behandla drogmissbruk
• Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
• Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
• Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.
• Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

LÄS PDF HÄR!

JOBBCHANS

Skoopi söker föreningsadministratör
koopis ideellt arbetande styrelse
är i stort behov av administrativt stöd.
Vi tänker att du som söker ska ha någon sorts vana av föreningsadministration
samt vana att arbeta med digitala verktyg i detta. Självklart lever vi som vi lär
och anpassar gärna anställningen utifrån ev funktionshinder.
Vi behöver bland annat hjälp med

• Kallelser, handlingar och protokoll vid styrelsemöten
• Skötsel av medlemsregister och utskick
• Enklare uppdateringar av hemsidan
• GDPR‐ansvar
• Posthantering

LÄS MER

Tips på finansiering
i slutet av september hade vi
finansiering som tema på ett av
Skoopis Dialogmöten. Vi delade
erfarenheter av att hitta andra
finansieringskällor än lån och bidrag
och landade i att dessa finansiärer
ofta finns i den nära omgivningen.
Vi pratade också lite om i vilken
form man kan få in sådant kapital. Vill
ni veta mera så hör av er direkt till
helen.curry@skoopi.coop.
Eftersom det brister i alternativ till
banklån kommer vi att söka efter
potentiella investorer under projekt‐
tiden i ASF‐lyfter. Vi har därför
träffat ett avtal med Mikrofonden
Sverige om ett samarbete i den
frågan. Här blir det viktigt att kunna
visa på samhällsnyttiga effekter på en
aggregerad nivå.
Medlemmar som går i finansierings‐
tankar får gärna höra av sig! Bra att
höra från er vilka svårigheter ni har
och i bästa fall kan jag bidra med
något tips, råd eller kontakt.
Hälsningar
Helen Curry

Seminarieserie om
jämställdhet
På kompetensutvecklingsområdet har
det varit erfarenhetsutbyten som
testbäddar under fredagsdialogen.
Första fredagstemat hade Helen Curry
och det handlade om finansiering.
Det andra fredagsdialog temat var
upphandling med Marie Pettersson
och sen Effektmätning med Ylva
Lundkvist Fridh. Den 5 november var
temat Sociala Medier med Roger
Kangas
Vi har gjort även gjort klart en
seminarieserie om Jämställdhet som
vi kör för alla medarbetare i
december alt jan 2022.
Skoopis fredagsdialoger äger rum på
Zoom varje fredagmorgon mellan
08.30 och 09.30.
Här är länken

Låt ert ASF bli ett
certifierat ASF!
Certifieringen skapar ordning och reda i företaget
Det är en förutsättning för empowerment och demokrati
Certifieringen är meriterande i upphandlingar
Bli erkänd som en kvalitativ aktör
Certifieringen skapar delaktighet
Företagets medarbetare jobbar tillsammans och skapar en laganda
Certifieringen ger er bättre affärer
Enklare administration ger er fokus på att tjäna pengar
Certifieringen ger er ordning och reda i företaget, ökar
delaktigheten, är meriterande i upphandlingar och ger er
möjlighet att göra bättre affärer.
Skoopis nya certifieringsomgång startar den 19 januari 2022 och
avslutas den 4 maj 2022.
Sista dagen för ansökan är den 3 december 2021.
Vi har plats för 20 ASF.
Här finns ansökan:
Läs mer om certifieringen på www.skoopi.coop
Ta gärna kontakt om du har frågor:
Viktoria Carlsén med telefon 073‐650 21 30,
certifiering@skoopi.coop

EFFEKTMÄTNING

Att mäta samhällsnyttan med ASF
Skoopi och Ensie (det europeiska nätverket för ASF) har haft möte och utforskat
hur Sverige kan bli en del av den europeiska effektmätningen / redovisningen av
samhällsnyttiga effekter hos landets ASF.
‐ Vi försöker nu hitta översättningar på frågorna, som funkar i det svenska
sammanhanget, förklarar Ylva Lundkvist Fridh som arbetar med effektmätning i
ASF‐lyfter.
Skoopi är också med i arbetet med att ta fram en Svensk standard för
effektmätning via Svenska Institutet för Standarder.
Skoopi har också haft dialogmöten för att dela erfarenheter kring effektmätning.
En sammanställning av detta har gjorts för er som behöver argumentation om
nyttan med ASF.
För att förstå hur effektmätning kan användas av de enskilda företagen, kan vi
tipsa om en sammanställning som Vägen Ut‐kooperativen gjort på sin hemsida:

https://vagenut.coop/hallbarhet/
UTBILDNING

Platser kvar på ledarutbildning för ASF
Långholmens folkhögskolas kurs ‐ Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala
företag – vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett socialt företag
(ASF) samt till dig som planerar eller vill göra det. Som kursdeltagare får du ett
intressant nätverk och tar del av andras erfarenheter.
Kursen bygger på de erfarenheter som vi, Jan Forslund och Bosse Blideman, har
efter 11 års arbete med utbildningar för ASF.
Kolla in utbildningen här
DEBATT

Ulrica Persson i Skoopi debatterar den hårdnande
arbetsmarknaden
"Vi som verkar i arbetsintegrerande sociala företag möter många "skolskadade"
människor", skriver Skoopis ordförande Ulrica Persson i en replik på DN debatt.
Ulrica Perssons replik avser en debattartikel om att Sverige numera tillhör de
länder i Europa som har högst dödlighet bland unga i åldrarna 20 ‐ 34 år.

LÄS MER!

Debattartiklar du vill se
ASF‐lyfters kommunikationsavdelning arbetar kontinuerligt med att skriva
debattartiklar och inlägg. Vi är också bra på att tipsa olika medier. Alla systemfel
och orättvisor behöver uppmärksammas, samtidigt som vi behöver profilera oss.
Tipsa oss gärna om debattartiklar du skulle vilja se.
Fredrik.bergman@skoopi.coop

Bli medlem i SKOOPI
Vi jobbar för att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF)
i Sverige och flytta fram positionerna i samhället. Vi arbetar med
både synlig och mer osynliga uppgifter som t ex:
– Skriva remissvar på statliga utredningar som berör vår verklighet, t ex om
bra villkor vid upphandling.
– Vi deltar i statliga utredningar, t ex utredningen ”Idéburna organisationer i
välfärden” (vilka som ska räknas in i den kategorin).
– Deltar i olika samrådsorgan, t ex i Tillväxtverkets Styrgrupp för uppdraget
om Socialt företagande.
– Är en partner i olika nätverk, t ex NOD (f d Överenskommelsen).
– Projektpartner i olika utvecklingsprojekt, t ex Certifiering, Regionala
konsoritier och ASF Akademi.
Här blir ni medlemmar:

www.skoopi.coop
info@skoopi.coop

