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Gör det själv
- tillsammans

Skoopi:s förtydligade fyra
kriterier för att vara ett ASF

1.
ASF driver
näringsverksamhet
med målsättning att
integrera människor
i samhälle och
arbetsliv.
Företagets främsta syfte
är social och yrkesmässig
integration av målgruppen – personer som
pga funktionsnedsättning
eller av andra skäl har
svårt att komma och få
fäste på arbetsmarknaden.

2.

3.

ASF skapar delaktighet
för medarbetarna
genom ägande, avtal
eller på annat väl
dokumenterat sätt.

ASF återinvesterar i
huvudsak sina
vinster i den egna
eller liknade verksamhet.

Det måste ﬁnnas ett
strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur
delaktigheten fungerar på
företaget.

Ett ASF är ett ickevinstutdelande företag oavsett
företagsform.
Det är möjligt att solidariskt
stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning
(överskott) innan bokslut till
t ex julbonus eller extra
pensionsavsättning.

Det ska dokumenteras
hur delaktigheten
implementeras vid
introduktion av nya
medarbetare, under
Ett ASF har som ambition företagets drift, samt
gällande viktigare
att skapa hållbara
styrelsebeslut.
anställningar i företaget
för personer ur ovanstående beskrivna målgrupp. Ett ASF har som ambition
att skapa möjligheter till
delägande och medlemFöretag som under en
längre tid enbart bedriver skap för medarbetarna.
praktik, arbetsträning och
motsvarande utan att ha
anställda ur denna
målgrupp är därför inte
att betrakta som ASF.

Ett ASF eftersträvar låg
lönespridning och att den
högsta lönen i företaget
inte bör överstiga 2,5
gånger den lägsta lönen
beräknat på heltid.
Ett ASF kan använda
vinst/sitt överskott i
fastställt bokslut till att
stödja och utveckla
annan arbetsintegrerande
verksamhet utanför den
egna organisationen.

4.
ASF är organisatoriskt
fristående från
offentlig sektor.
Ett ASF har alltid ett eget
organisationsnummer
och kan aldrig ha offentlig
sektor som ägare.
Det organisatoriska
friståendet från offentlig
sektor innebär att
handledare som är
anställda av offentlig
sektor inte har något
inﬂytande över ekonomi
och styrning av företaget.
De handleder alltid på
uppdrag av företagets
ledning.

ASF:er har det tufft nu. Med en
hårdbantad Arbetsförmedling och en
pandemi som ställer till det för företagande, så går en del ASF:er i konkurs.
Vi som är kvar hankar på och försöker
ta hand om de allt fler som behöver
vår hjälp.
Med nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokalkontor har mycket
av närheten och känslan av förståelse
försvunnit. Det är svårare att förhandla om lönestöd och ersättning
för arbetsintegrering, kanske mest
på grund av ”effektiviseringen” av
Arbetsförmedlingen. De vill helst
samarbeta med stora koncerner
för det leder till administrativa
vinster. Det är säkert något
som ser bra ut i deras årsredovisning, men är inte effektivt
ur Arbetsförmedlingens
ursprungliga idé.

Vi har tur som har en proffessionell
organisation som står på ASF:en sida.
Det Skoopi gör i lobbying och påverkansarbete centralt och lokalt är viktigt för att vår bransh ska expandera.
Eller för all del överleva.
I magasinet du nu håller i din hand
finns Hallands alla ASF:er representerade. Ta dej en titt, och tveka inte att
höra av dig till dem eller besöka dem.
Handlar du av ett ASF så gör du
samhället en tjänst. Det mår vi bra av
allihopa.
Välkomna till Hallands ASF:er!

Visste du att..
I Halland finns det åtta Arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans sysselsätter vi
73 personer som annars stått utanför arbetsmarknaden.
Vårt nyaste ASF är Hushållsfixarna Falkenberg. De startade i maj 2022.
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Vi gör!
Visste du att..
Besök Växtkraft i utkanten av
Varberg och kolla in deras
gröna rehabilitering.
.....................................
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Kolla in K2C och deras
resa från arbetslöshet till
expansiv verksamhet.
....................................
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Tassa in hunddagis
- kärlek till hundar
och människor.
.....................................
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Snickarglädje i ett ASF
Snickeri Mimosa skapar
mervärde i trä.
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Knopster är vårt val för
grafik, video, utbildning
och kommunikation.
..............................
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Besök Hallands nyaste ASF.
Hushållsfixarna gör
rent hus och hem.
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Specialistbyrån
- byrån för speciella människor med
speciella kompetenser.
..............................
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-unikast i stan!
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VAD ÄR ETT ASF? /10
Arbetsintegrerande socialt företag?
Hur fungerar det?

SKOOPI /13
Intresseorganisationen för
arbetsintegrerande sociala företag.
En ideell förening med ASF:er
som sina medlemmar.

av 400 ooo arbetslösa år 2020 var
190 000 långtidsarbetslösa,
dvs arbetslösa längre än ett år.

Visste du att..
om 1 person blir anställd av ett
arbetsintegrerande sociala företag,
sparar samhället 25 000. Även med
fullt lönestöd går samhället med
vinst för varje ny anställd på någ0t
av våra ASF.

SKOOPI HALLAND /14
Vår regionala intresseorganisation.
Med åtta ASF utspridda i länet är
Skoopi Halland en sammanhållande
organisation.

IOP /15
Idéburet offentligt partnerskap . En
överenskommelse om samverkan mellan
offentlig och idéburen sektor.

BLI MEDLEM /18
Bli medlem i Skoopi!
Det lönar sig - direkt!

MAGASINET

Vi gör!
ÄR PRODUCERAT AV KNOPSTER
SKOOPI HALLAND ÄR UTGIVARE
FOTO: HENRIK STRÖM, JOHN ANDERSSON
TEXT: HENRIK STRÖM, JOHN ANDERSSON,
CALLE NIKULA, CHARLIE TILLJANDER

Visste du att..
Skoopi SIS-certifierar arbetsintegrerande sociala företag enligt en väl
utarbetad plan. Certifikatet borgar
för ett kvalitetssäkrat ASF.

ASF I Halland

INNANFÖRSKAP
Bland naturens
helande krafter
I Varberg finns ett annorlunda ASF.
Växtkraft, ett arbetsintegrerande socialt
företag med grön omsorg och en idé om
naturens helande krafter. Man märker
det direkt när man stiger ur bilen; här
finns ett lugn som smittar. Men låt inte
stillheten bedra. Här finns pionjären
Lotta Callander, som varit en central del
av Växtkraft sedan starten.
Som så många sociala företag så sprang
Växtkraft ur arbetslöshet och ohälsa. När
jobbchanserna är små och det är många
som slåss om jobben är det inte i första
hand långtidsarbetslösa som står först i
kön.
Efter en ryggoperation behövde Lotta Callander en långvarig rehabilitering. När det
inte fanns en tillräckligt helande miljö, bestämde sig Lotta för att skapa en själv. Resultatet är Växtkraft. En ideell förening och
ett ASF med sköna miljöer, hästar, hundar
och höns.
När man bekantat sig med omgivningen
upptäcker man ett myller av aktiviteter och
projekt. Här finns en kulturstig, ponnyridning, kurser, grillplats och grässlagning
med lie.
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Man kan som besökare ha en skön dag i skön
miljö. Men det är inte det som är det mest unika
med Växtkraft - här skapas det gröna jobb.
Bli medlem eller arbetsträna hos Växtkraft
Alla som vill kan bli medlemmar i Växtkraft och
inte bara ta del av utbudet, utan även vara med
att skapa förutsättningarna. Man kan arbetsträna hos Växtkraft om man gillar naturen och inte
är rädd för att jobba med händerna i myllan.
Ingen dag är den andra lik, för det är så det är
att jobba med djur och natur. Jag sätter mig motvilligt i bilen igen för att köra härifrån, dock väl
till mods av det faktum att jag kan komma hit
fler gånger.
Växtkraft är en vision, en idé och en tillflyktsort. med natur och trädgårdstjänser.
Växtkraft är ett ASF att räkna med.

•
•
•
•
•

Växtkraft startade 2012.
Sysselsätter 13 personer
Är ASF-certifierade av Skoopi.
www.vaxtkraft.org
lotta@vaxtkraft.org

Myndigheter samarbetar så att fler
kan jobba och försörja sig själva.

ASF I Halland

K2C lägger i en ny
växel och expanderar
K2c är ett hungrigt ASF. Sedan starten 2017 har de växt och är idag 13
anställda. Med de 14 som arbetstränar är K2C ett av Hallands största
ASF, och de letar hela tiden efter expansionsmöjligheter.
När vi träffar dem har de precis slutit avtal med kommunen om att
köpa begagnade cyklar av K2C. Lyckade affärsuppgörelser kommer
sällan av sig själva. K2C har eldsjälar som drar runt verksamheten och
stärker vi-känslan i företaget.
Lars menar att när man är i sextioårsåldern
och blir hänvisad till Arbetsförmedlingen, då
har man inte stor chans. Lars kände att de
företag han skrev till inte läste längre än till
personnumret. Det krävdes något annat.
Vad det var visade sig under en föreläsning
av Kajsa Vik från Coompanion. Hon talade
om vad ASF stod för, och Lars tände direkt på
idén. Efter ett besök på (nu insomnade) Fågel
Fenix var framtiden klar för Lars. Cykelverkstad, alla människor har ju en cykel, menade
Lars. Nu har K2C 7 cykelreparatörer och är en
stor aktör i västsverige.
K2C klarar vintersäsongen
Folk köper cyklar även på vintern, även om
det inte är fullt lika mycket tryck på sälj och
reparation. Då kläckte Darian idéen om ett
skrädderi. Det har tagit över övervåningen
och lagar, renoverar och syr nytt. Dessutom
har de startat en second-hand-butik, så nu
är de inte så säsongsbundna. Det är bra både
för företaget och för de anställda, som inte
riskerar att bli säsongsanställda.

8

Naturlig integration
K2C har en väl utvecklad integrationsplan
och tränar svenska som en naturlig del av
arbetsdagen.
Alla är med i
- Jag vill att vi ska kännas
matchen och alla
som ett fotbollslag, säger
Lars. Alla är med i matchen
är lika viktiga
och alla är lika viktiga.
- Vi vänder oss till alla möjliga, och det är
fantastisk att se medarbetarna arbeta och
fungera som en grupp.
K2C är ett återbruk i dess rätta bemärkelse,
som återbrukar cyklar och ökar livskvalitéten
för människor. Samtidigt gör de en god sak
för samhället.

•
•
•
•
•
•

K2C startade sin verksamhet 2017.
K2C sysselsätter 27 personer
Är ASF-certifierade av Skoopi.
www.kbak2c.se/
kontakt@kbak2c.se
Varlabergsvägen 2, 434 39 Kungsbacka
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Människans
bästa
vän
Om hunden är människans
bästa vän, så är Tassa in
hundens bästa vän. Här
kan de få trivas med en
massa kompisar medan
husse och matte är på
jobbet.
En dag hos Tassa in börjar
med att hunden kommer in
och hälsar på personalen och
kompisarna. Någon människa
tar mej ut på en lång promenad med aktivitet i hagen innan det är dags för lite vila. På
eftermiddagen får jag springa
lite till innan det blir matdags
och snart kommer matte eller
husse och hämtar mig igen.
Det är görmysigt på Tassa in!
Innan Tassa in startades 2014
fanns ett kommunalt hunddagis ute i Hjortsberg i södra

•
•
•
•
•

Falkenberg. Eva-Lena
jobbade där, och när
verksamheten privatiserades, var Eva-Lena
det självklara valet för
att leda det nya hunddagiset.
Tassa in´s anställda är också
medlemmar i styrelsen. Fyra
personer jobbar på företaget.
De har en träff i veckan som
kallas ”fredagsfrukostmöte”
med både anställda och praktikanter, där de diskuterar
verksamheten och planerar
vad som ska göras veckan
framöver.
Praktisera på hunddagis
Om man vill praktisera här
kan man vara lite nervös över
alla hundar, men när man väl
träffat dem brukar det gå över.
Man lär sig med tiden vad som
behövs för att kunna ta hand

Tassa in startade 2014.
Sysselsätter 4 personer
Tassa in har plats för 60 hundar
www.tassainhunddagis.se
tassa.in@outlook.com

om hundarna på bästa sätt.
Tassa in tar även in hundar
som har det svårt för nya
människor men dessa tas om
hand av de mer erfarna medarbetarna.
Allt jobb är inte med hundar
Som företagare är det mycket
annat som måste göras. Bokföringen och allt vad som hör
till gör de själva. Boka hundar, kommunicera med kunder, ja man måste ha många
järn i elden.
Det lunkar på bra för företaget, som snart fyller åtta år.
Frågan är bara vem som får
tårtan, medarbetarna eller
hundarna.

9

ASF I Halland

SAMHÄLLET
behöver
ﬂer vägar
till jobb och rehab

MARKNADEN
Vi behöver alla köpa
varor och tjänster

ASF

Vad är
egentligen
ett ASF?

MÄNNISKOR
behöver
en samhörighet
ett jobb att gå till
en ekonomisk stabilitet

Huvu

osa
m
i
M
i
r
Snicke erar i trä
produc

Snickeri mimosa jobbar i trä. De har en omfattande
maskinpark, och tillverkar allt från insektshotell till
bussar för förskolebarnen.

Vi ska börja med att beskriva vad ett ASF inte är. ASF är inte en kommunal verksamhet, det är inte en daglig verksamhet. ASF är inte en
regional eller statlig verksamhet. Men för att få reda på vad ett ASF
egentligen är, får vi ta ett steg bakåt.
Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som startat och drivs med sociala syften
utöver att vara ett företag som andra företag.
Ett ASF skapar arbete och öppnar upp nya
vägar in till arbetsmarknaden för personer
som står långt från arbetsmöjligheter.

arbetsmarknaden. De har diagnoser av olika
slag, eller är på annat sätt ”sekunda varor”.
Det kan vara kriminalitet eller avhopp från
skolan. Vad som alla på ASF har gemensamt
är vilja till arbete, vilja till att vara en del av
samhället på alla plan.

ASF tillgodoser de behoven som annars inte
uppfyllts. ASF ger människor en extra chans
till ett meningsfullt liv, samtidigt som samhället får fler vägar in till jobb och rehabilitering.
ASF producerar varor och tjänster som säljs
på den öppna marknaden.

ASF är ingen vinstmaskin
En av de fyra kriterierna för att få kalla sig
arbetsintegrerande socialt företag är att man
inte har någon vinstutdelning. Allt överskott
investeras i företaget i form av nyanställningar eller andra investeringar.

ASF fyller social funktion
På ett ASF anpassas arbetstid och arbetskraven så att alla kan jobba 100% av sin förmåga.
Delaktighet är en av grundstenarna i tänket
kring arbetsintegrerande sociala företag.
De flesta som jobbar på ASF stod långt ifrån

Skoopis fyra kriterier
• Integration i samhället för medarbetarna.
• Delaktighet
• Vinster återinvesteras
• Fristående från stat, kommun och landsting
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2016 så startade det arbetsintegrerande sociala företaget Snickeri Momosa. Falkenbergs
kommun slimmade sin verksamhet, och då
uppstod möjligheten att driva verksamheten
vidare på egna ben. Snickeri Mimosa valde
direkt att bli ett arbetsintegrerande socialt
företag.
Kunderna är många
En av de största kunderna är
Falkenbergs kommun. De köper
picknickbord till offentliga ytor
och uteleksaker till förskolorna.
Många privatpersoner och småföretag använder också Mimosa för
allt från att snickra en veranda till att
renovera fönster.
Lära sig yrket
På Mimosa kan man lära sig snickaryrket. Det finns utbildade snickare bland
medarbetarna. Dessa ser till att produktionen
fungerar, och är behjälpliga med de enklare
göromålen som arbetstränare utför.
- Det kan vara skönt att inte behöva läsa så
mycket i böcker, utan kunna lära sig yrket
genom att utföra det.

Skapar allt i trä
Mimosa gör allt i trä, från altaner till insektshotell. Insekthotellen är en produkt
som de är särskilt stolta över. Det är bra
som ingångsjobb, det är ju en hel del hål
att borra. Alla kan göra det.
Dessutom så bidrar vi till den biologiska mångfalden. Insekterna ska
vi vara rädda om.
Precis som människorna som
kommer hit.
Tillsammans skapar vi en
bättre värld.

Snickeri

MIMOSA

Falkenberg

•
•
•
•
•

Mimosa startade 2016
Sysselsätter 6 personer
Är ASF-certifierade av Skoopi.
www.snickerimimosa.com
snickerimimosa@gmail.com
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På Knopster
är ingen dag
den andra lik

ngenting är omöjligt. Nästan. Det är så det tänks här på
Batterivägen 3, där Knopster håller till. Här har de huserat
sedan 2016, sedan lokalerna nere vid hamnen blivit för små.
Här finns kontor, studio och verkstad.
Knopster har specialiserat sig nu är de bara fem.
Alla har någon slags problepå kommunikation. De har en
matik
och jobbar deltid, det
inspelningsstudio, och jobbar
vill
säga
100% av sin förmåmed utbildning, arbetsträga.
ning och grafisk design. Just
— Det är svinskönt att kunna
nu. Det beror på vad de har
vara sig själv, och bara kunna
för medarbetare.
jobba på så
— Vi har specialiseAspergare har ofta gott jag kan,
rat oss på att ta mot
säger John,
väldigt mycket
personer som står
kompetens, även en av de
långt från arbetssom arbetsmarknaden och som
om det inte syns tränar på
har funktionsvariatiopå betygen
Knopster.
ner, säger Henrik, en
Fram
till
årsskiftet
har Knopav grundarna. Själv har jag
sters
verksamhetsområden
asperger, så jag vet att många
målats med en bred pensel;
aspergare har mycket komträdgårdsskötsel, kåldolmepetens, även om det inte syns
servering, växtodling har
på betygen. Jag har många
samsats med digitala möten,
påbörjade högskolestudier,
videoproduktion och poddinmen ingen fullbordad.
spelningar.
Nu har Knopster specialise100% av sin förmåga
rat sig på tjänster för andra
Som mest har det jobbat 14
ASF:er. De delar med sig av
personer på Knopster, men
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sina kunskaper om kommunikation och företagande.
Hjälper andra ASF
— Vi riktar in oss främst till
andra ASF:er. Men såklart, behöver du fräsha upp din hemsida så kan du ju kontakta oss
oavsett vad du har för företag,
säger Charlie, en annan av
grundarna av företaget.
Knopster jobbar också med
arbetsrehabilitering med Arbetsförmedlingen som partner. Allt samsas på Knopster.

• Knopster startade
sin verksamhet 2012.
• Sysselsätter 5 personer
• Är ASF-certifierade av
Skoopi.
• www.knopster.se

Skoopi

- intresseorganisationen för
arbetsintegrerande sociala företag
De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet
av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar
enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.
Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla
var i kooperativ form och kallades därför för
sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare
från Coompanion Göteborg och Stockholm.
Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer
(medlemmar i kooperativen) och handledare
deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp
bildades för att ta fram ett
förslag till stadgar.
På ett möte i Norrtälje
1999, med ett sjuttiotal
deltagare, beslutades
att Skoopi skulle
bildas.
Skoopi bildas
I april 2000 hade Skoopi
sitt första årsmöte i Sunne.
Föreningen bildades för att
stödja kooperativens utveckling.
Hösten 2013 togs ett nytt steg i Skoopi:s historia, genom att ändra stadgarna och öppna
upp för alla de arbetsintegrerande sociala
företag som står för de officiella kriterierna,
där företagen:
— har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få,
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och
samhälle.
— som skapar delaktighet för medarbetarna
genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

— som i huvudsak återinvesterar sina vinster
i de egna eller liknande
— som är organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet.
Idag är 34 personer sysselsatta inom Skoopi.
De flesta jobbar i ett projekt som Skoopi har
tillsammans med Europeiska Socialfonden.
Projektet heter ASF Lyfter och innehåller en
rad uppdrag med syfte att stärka banden
mellan ASF och samhället. Tidigare har de
sociala företagen i Sverige ofta fått hjälp
utifrån av främjare och affärskonsulter.
Men i ASF lyfter lär vi istället av varandra. De flesta i projektet jobbar i
vardagen på ett arbetsintegrerande socialt företag.
Certifiering som en kvalitetsstämpel
Skoopi har en SIS-specifierad
certifiering som visar att det
certifierade ASF:et håller god kvalité.

•
•
•
•
•

Skoopi bildades 2000
Sysselsätter 34 personer
154 medlemsföretag.
www.skoopi.coop
info@skoopi.coop
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Hallands nyaste ASF!

Hushållsfixarna i Falkenberg
gör rent hus

• Nyaste ASF:et i Halland,
startade 2022
• Sysselsätter tre personer
• www.hushallsfixarnafbg.se
• info@hushallsfixarna.se
• Batterivägen 3,
311 39 Falkenberg

Det gäller att ta tillvara alla livets möljligheter,
säger Rebecka och Josefin. De jobbade tidigare på
nu insomnade En Trappa Upp, och startade upp en
ny verksamhet ur spillrorna av sitt gamla företag.
Att det skulle bli ett ASF var självklart från första stund. Likaså att gå med i Skoopi och Skoopi
Halland.
Nu jobbar de bland annat med städ och trädgårdsskötsel. Många av kunderna är privatpersoner som tycker
det är skönt med en hjälpande hand.
När En Trappa Upp:s konkurs var ett faktum, föddes
idén att starta ett nytt ASF. De hade själva blivit hjälpta av En Trappa Upp, och vill vara en del i arbetet att
hjälpa andra, där övriga samhället brister.
Tack vare kontakter med Skoopi, kom de i kontakt med
Hushållsfixarna Hudviksvall, som hjälpte Hushållsfix-

Josefin och Rebecka både städar och röjjer.
arna Falkenberg att starta upp.
Med Hushållsfixarna vill de finnas till och hjälpa människor som haft det svårt och hamnat
mellan stolarna. Deras vision är inte att bli

Skoopi Halland

IOP

I Halland startade 2016 en distriktsförening. Initiativtagare var personer från
ASF i Falkenberg.
De behövde Skoopi som verktyg, men vill
ha det på lite närmare håll.
Som en regional förening kan man dra
nytta av riksorganisationen, men man är
ändå nära sina medlemmar.

Ett idéburet offentligt partnerskap är en
överenskommelse om samverkan mellan
offentlig och idéburen sektor i syfte att
uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt
mål.
Iden till IOP skapades 2010 av organisationen
Forum. Än idag saknar IOP en rättslig
definition, men används på många håll i
landet i situationer där upphandlingsreglerna inte är tillämpliga.

- distriktsföreningen för ASF i Halland.

Idag har Skoopi Halland åtta medlemsföretag, spridda från Kungsbacka i norr till
Halmstad i söder. Alla finns representerade
här i magasinet Vi gör! som Skoopi Halland
finansierar och ett lokalt ASF proiucerar.
Skoopi Halland har också slutit ett IOPavtal med Samordningsförbundet.
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Det ger Hallands ASF:er möjlighet att
finansiera personalutveckling. Styrelsen
består av företagare från våra halländska
ASF:er och en ledamot från Coompanion.

Halland
•
•
•
•
•

Startade 2016.
Regional intresseorganisation
en del av Skoopi
www.skoopihalland.se
info@skoopihalland.se

störst, utan att hålla det smått så länge de
kan för att kunna fokusera på och värna om
deras kunder och medarbetare.

- idéburet offentligt partnerskap

ASF har ofta särskilda kunskaper som är
viktiga för att möta förändringar och
problem i samhället. Med ett IOP kan offentlig verksamhet samarbeta med ASF för att få
ta del av den kunskapen.

I Halland samarbetar Skoopi Halland med
Samordningsförbundet Halland i ett iOP.
Syftet med det är att ge möjligheter till
individuellt stöd och handledning för
anställda och praktikanter på Skoopi
Hallands medlemsföretag för att förbättra
deras arbetsförmåga.

• Bildades 2010.
• Samverkan mellan hallands
kommuner, Region Halland,
Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
• sfhalland.se
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ASF I Halland

ASF I Halland

Falkenbergs unikaste butik
På Köpmansgatan i Falkenberg hittar du Butik Unik.
Där samlas en rad hantverkare och ställer ut sina
skapelser.
Vad sägs om handsydda hattar, tovade prydnadssaker, grytlappar, kläder, träskulpturer, tavlor!

Specialistbyrån
Byrån för speciella människor,
med speciella kompetenser.

Butik Unik genomsyras av ett stort intresse för miljön.
Det märks tydligast när man kommer lite längre in i butiken, till Syateljen. Här kan man få sina byxor lagade,
eller varför inte sy in brudklänningen. när du gått ner
för många kilo.
Det som produceras, är gjort av naturmaterial.
Det som lagas, kan vara till exempel jeans, även om
jeans inte är speciellt miljövänligt.
Men när byxorna ändå är producerade, gäller det att
förlänga livslängden på plagget.
Med jämna mellanrum har de hantverksträffar, där
intresserade kan komma in och träffa likasinnade.

Specialistbyrån är en verksamhet som ursprungligen var
tänkt för aspergare med specialistkunskaper i Halland.
Nu driver man Café Nyfiket, och har cykelreparationer
i bottenplan. Men det är bara början.
Gör allt själva
Café Nyfiket producerar själva sina matsedlar, affisher och annat.
Det är ju mycket att syssla med i ett café förutom serveringen.
De huserar i gamla Tingshuset på Bredgatan 3 i Hamstad.
Förutom café med catering, så har Specialistbyrån planer på
konferenslokal, Argentinsk tango som kulturhälsa,
datorsupport, hundrastning och hushållsnära tjänster.
På Specialistbyrån kan man arbetsträna inom något av områdena.
Genom att du köper deras tjänster, bidrar du till att fler
människor blir inkluderade på arbetsmarknaden.
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• Specialistbyrån startade
sin verksamhet 2017.
• Sysselsätter 12 personer
• Är ASF-certifierade av Skoopi.
• www.spbhalland.se
• cafenyfiket@spbhalland.se
• Bredgatan 3, 30245 Halmstad

En omväxlande arbetsplats
Butik Unik är en omväxlande arbetsplats. Ena dagen
kommer det in en man som vill sy om sina byxor eller
gardiner, andra dagen kommer en präst och vill ha isytt
guldtråd på sin prästkåpa.
När du handlar här får du en unik tygkasse, producerad
av restmaterial och med Butik Unik:s logga på. Den
trycker de själva, de har ett litet screentryckeri längst in
i lokalen.

•
•
•
•
•

Butik Unik startade 2013.
Sysselsätter 3 personer
www.butik-unik.se
info@butik-unik.se
Köpmansgatan 4, Falkenberg
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Bli medlem

- i Skoopi Halland och Skoopi
Vi välkomnar alla arbetsintegrerande
sociala företag – ASF att bli medlemmar
i Skoopi – vår egen intresseorganisation!
Här arbetar vi tillsammans med frågor
som vi gemensamt kommer fram till är
viktiga för vår typ av företag.

Spara pengar - gå med i Skoopi
Jämfört med att betala Fremias årspremie
så är medlemsskap i Skoopi automatisk en
ekonomisk vinst. Titta på exemplet nedan:

Bli medlem
i Skoopi!

Ju fler vi blir - desto starkare är vi

Här bygger vi också nätverk mellan ASF så
att vi alla kan hjälpas åt och stötta varandra
vid behov. I Skoopivärlden finns det många
att fråga eller bolla en tanke med.
Skoopi arbetar för att förbättra förutsättningarna att driva ASF i Sverige och att ASF ska
bli en tydlig och självklar del inom arbetsmarknadspolitiken.
Det lönar sig att vara medlem i Skoopi - både
för påverkansarbetet, men faktiskt också
rent ekonomiskt. På en gång!
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Läs mer!

- länkar och tips om mer att läsa
Skoopi - de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation (skoopi.coop)
Skoopi Halland - regional intresseorganisation för ASF (skoopihalland.se)
Forum - idéburna organisationer med social inriktning (socialforum.se)
Samordningsförbundet Halland (sfhalland.se)
Fremia - Sveriges nya arbetsgivarorganisation (fremia.se)

VI VÄLKOMNAR ALLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG – ASF
ATT BLI MEDLEMMAR I SKOOPI – VÅR EGEN INTRESSEORGANISATION!
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Det här är ett magasin
utgivet av
Skoopi Halland
och producerat av
Knopster.se

www.skoopihalland.se

Halland

