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Aili fick  uppdrag hösten 2016 att undersöka 

möjligheter för Arbetsorienterade sociala 

företag(ASF) i Orust kommun

• Visade sig finnas goda möjligheter och ett behov av 

”lågtröskelverksamhet”

• Komplement till kommunens andra

• arbetsmarknadsinsatser



Vår ansökans mening
• Riktar sig till personer som står långt från 

arbetsmarknaden eller studier

• Handlar om att ge individuellt stöd, vara en 

första instans ut i arbete, studier och vara till 

hjälp att förverkliga egna drömmar och 

önskningar.

• Förena arbetsuppgifter med sociala insatser, i  

en miljö som är trygg och förutsägbar.

• Återvinning, recycling, ta vara på det folk 

slänger, ta till vara affärernas ”bäst före” eller 

frukt och grönt som ser visset, är projektets 

arbetsmaterial.



Projektets namn, Orustmodellen, från 

försörjningsstöd till egen försörjning

• Syftar till att ge personer, som i nuläget står 

mycket långt från arbetsmarknaden,  en bättre 

självkänsla, kunna delta i ett socialt 

sammanhang och få arbeta 100% av sin 

förmåga. 

• Tillsammans med ansvarig myndighet, personen 

själv och Orustmodellens handledare, lägga upp 

en utvecklingsplan som skall gynna personens 

utveckling



Vi tar emot för arbetsträning

• Via Arbetsförmedling, Försäkringskassan, 

kommunens socialtjänst, nyanlända, personer 

inom LSS och Samordningsförbundet Väst.

• Har möjlighet att ta emot 20 personer

• Handledare som kan coacha och stötta

• Praktiserar MI, Motiverande Intervju, för att ge 

varje individ de verktyg de kan behöva.

• Tar hjälp av Coompanion, arbetsförmedling och  

studieförbund, att förkovra och öka 

handledarnas kompetens



Orustmodellen är i babystadiet nu

Att ansöka och att komma igång

• Fick beslutet i mitten av februari

• Lokalen behövde byggas om för att passa 

projektet (och kommande ASF). Tillstånd, 

handikappanpassning, godkännande från 

livsmedelsinspektör och inspektör från 

arbetsmiljöavdelningen. 

• Hur man än förbereder sig så är det från 

beslutet kommer som man kan köra igång.

• Allt tar lång tid, omständligt och  upplevs väldigt 

byråkratiskt.



Projektet ger oss bra möjligheter 

– Att  prova olika metoder som gynnar den 

enskilde individens utvecklingspotential

– Att praktisera empowerment och lita på den 

egna kraften, både handledare och 

arbetstränade

– Att både få lyckas och misslyckas och dra 

lärdomar utifrån det



Trots all information under 

ansökningstiden så

• Finns det de som ”inte fått veta något”

• Myndigheter ,som t ex AF, behöver mycket 

kontakt, men heller inte för mycket, risk att 

de tröttnar

• För projektets möjlighet till ett bra resultat 

krävs att myndigheterna är delaktiga och  

låter sina respektive klienter få delta i 

projektet



Under projekttiden 

• Arbetstränar personer utan att 

myndigheterna betala för platserna

• Utvecklar handledarna sina kompetenser

• Bildas ett Arbetsorienterat socialt företag 

(ASF)

• Kommer efter projekttidens slut att 

fortsätta driva Kooperativet Orustmodellen 

som ett permanent ASF



Det här är ett arbetsorienterat socialt företag 

ASF

Återinvesterar vinst i det egna företaget, kan 

anställa de som arbetstränar eller hjälper dem 

att starta eget ASF.

Det driver näringsverksamhet och är fristående  

från offentlig verksamhet

 Integrerar människor med svårigheter att få eller 

kunna behålla ett arbete

Är en så kallad lågtröskelverksamhet. Individen  

arbetar 100% av sin förmåga

 Individen får behålla sina stödinsatser fram till 

individen klarar sin egen försörjning



Kooperativet Orustmodellens nytta
• Tar emot  personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden. Riktar sig till vuxna. Kan vara 

nyanlända  samt andra personer som har svårt att få 

tillträde till jobb

• De första stegen, från försörjningsstöd till egen 

försörjning

• Vinster för individen; 

Bryta utanförskapet genom att delta i ett socialt 

sammanhang med rutiner och känsla av sammanhang. 

Känna sig behövd.

• Vinster för samhället; 

Minskade samhällskostnader och fler personer som kan 

bidra i samhällsbygget. Löser  behoven av arbetskraft. 



Handledare och volontärer

• Fyra handledare med ansvar och kunskap 

om projektets respektive huvudinriktningar

1. Cafe´, bageri och restaurang

2. Cykelverkstad

3. Återvinning trä och metall

4. Återvinning textil 

• Fyra volontärer, deltar med inspiration och 

sina kunskaper, under den tid de kan och 

orkar.



Återbruk , trä, metall & ”skrot” kreativitet och 

fantasi, förenat med nytta och användbart. 

Kooperativet  Orustmodellen  siktar på egen 

design och arbetar med stort miljöansvar

https://sarlaslojd.wordpress.com/tag/aterbruk/
http://volontar.weebly.com/blogg/sndag-16-december-2012


Cykelverkstad

Cykelkök

Uthyrning av cyklar

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/mangfald/stod-till-asf.html


Bageri  Cafè

Lunchrestaurang

Konferenser Catering

http://www.whiteguide.se/restaurang/ekstedts-bageri-cafe
http://www.imgrum.org/tag/Wokk


Textil återvinning

Syr om. Gör nytt av gammalt.

Kläder & heminredning

Väver, stickar &virkar

https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fd6jf7ok6u1qis.cloudfront.net%2Fimengine%2Fimage.php%3Fuuid%3D22d96b3c-7fec-4395-8c2d-a0e874027a11%26type%3Dpreview%26source%3Dfalse%26function%3Dcropresize%26width%3D768%26height%3D512%26q%3D40%26x%3D249%26y%3D0%26crop_w%3D751%26crop_h%3D500%26z%3D1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bt.se%2Fsjuharads-affarer%2Fomsydda-klader-ny-satsning-for-lindex-och-retextile%2F&docid=QUsGBlkrQwxcaM&tbnid=3eI5zpfwEeBjPM%3A&vet=10ahUKEwiwusXzzujVAhVtb5oKHZ7cAlcQMwgrKAYwBg..i&w=768&h=512&bih=754&biw=1600&q=begagnade%20omsydda%20kl%C3%A4der&ved=0ahUKEwiwusXzzujVAhVtb5oKHZ7cAlcQMwgrKAYwBg&iact=mrc&uact=8
http://www.imgrum.org/tag/muddbyxa
http://www.dt.se/dalarna/borlange/bast-pa-aterbruk


Vi har också en enkel ”Grön rehab”.

Trädgårdsskötsel

Odling av grönsaker och blommor. 

http://101ideer.se/22-ideer-till-tradgarden/


Vi funderar på att ha en biodling

Utöver honung, göra cremer, vaxljus etc

https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fd6jf7ok6u1qis.cloudfront.net%2Fimengine%2Fimage.php%3Fuuid%3D22d96b3c-7fec-4395-8c2d-a0e874027a11%26type%3Dpreview%26source%3Dfalse%26function%3Dcropresize%26width%3D768%26height%3D512%26q%3D40%26x%3D249%26y%3D0%26crop_w%3D751%26crop_h%3D500%26z%3D1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bt.se%2Fsjuharads-affarer%2Fomsydda-klader-ny-satsning-for-lindex-och-retextile%2F&docid=QUsGBlkrQwxcaM&tbnid=3eI5zpfwEeBjPM%3A&vet=10ahUKEwiwusXzzujVAhVtb5oKHZ7cAlcQMwgrKAYwBg..i&w=768&h=512&bih=754&biw=1600&q=begagnade%20omsydda%20kl%C3%A4der&ved=0ahUKEwiwusXzzujVAhVtb5oKHZ7cAlcQMwgrKAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://se.dreamstime.com/stock-illustrationer-gulliga-bin-f%C3%B6r-tecknad-film-image56088837
https://www.ekosajten.se/odla-jaga-och-foda-upp/borja-med-biodling/
https://se.dreamstime.com/arkivfoto-gulingblommor-och-biprodukter-x-honung-pollen-x-image86283061


En arbetsdag- vecka….kan se ut så här

• Morgonsamling, gå igenom vad som skall göras i dag. 

Kaffe och macka, kort möte

• Arbetsuppgifter.

• Lunch och kort aktivitet, t ex promenad, gå till stranden, 

eller i skogen

• Arbetsuppgifter

• Fika 

• Arbetsuppgifter

• Summera dagen

• Varje vecka ; någon aktivitet som gruppen önskar, t ex 

studiebesök, svampplockning, fiska, biblioteket etc…..

• Lära sig cykla, simma, allemansrätt och skyldighet.



Samhällsvinster, socioekonomi

• Finns beräkningar på samhällets 

kostnader för utanförskapet. 

Försörjningsstöd, olika behandlare och 

tjänstepersoner, utebliven inkomst och då 

också skatteintäkter

• Utöver vinsten för den egna personen bidrar 

Kooperativet Orustmodellen till en samhällsvinst



Vi fortsätter att arbeta med
• Omvärldsspaning,  hitta bra möjligheter och exempel. 

Lära oss av andra och bistå andra med våra 

erfarenheter

• Vi skall förfina våra metoder, utveckla dem och 

dokumentera framgångar och bakslag

• Vi skall följa upp våra deltagares fortsatta utveckling. Hur 

funkar det för personen framöver.

• Vi skall involvera andra företag,  försöka få dem att ta 

emot personer för praktik, med möjlighet att få ett jobb 

därefter.

• Vi skall arbeta parallellt med SFI , psykiatri etc,för att 

tillsammans implementera metoder och  förhållningssätt i 

våra verksamheter



Tack

• Aili Larsson

• 0304 33 41 06

• Kooperativet Orustmodellen

• Skansvägen 1

• 47 232 Svanesund


