söndag 4 november 2018

EKONOMI

Susanne Sjöberg (t v) hade jobbat som städare i över 30 år innan ryggen sa stopp. Nu jobbar hon på det arbetsintegrerande sociala företaget Syverkstan i Örebro. 

Bild privat

Sociala företag
– en väg tillbaka

Susanne med en värkande rygg: ”Jag får jobba i min egen takt”
Arbetsintegrerande sociala
företag där de anställda får
jobba i sin egen takt kan vara
vägen tillbaka för funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa. Susanne Sjöberg
som skadat ryggen jobbar på
Syverkstan i Örebro.
– Att få arbeta i min egen
takt är en förutsättning för att
det ska gå, säger hon.

– Jag klär om enklare möbler
och tar hand om allt runt omkring, säger Susanne Sjöberg.
Enligt definitionen driver
ett arbetsintegrerande socialt
företag en näringsverksamhet,
men har som övergripande mål
att genom arbete och delaktighet integrera människor som
står långt från arbetsmarknaden
i samhälle och arbetsliv.

Susanne Sjöberg hade jobbat
som städare i över 30 år och
”städat sönder ryggen”, som hon
själv uttrycker det. Hon hade
gett upp hoppet om att få ett
nytt jobb på arbetsmarknaden,
men idag sköter hon ruljansen
på Syverkstan i Örebro – ett arbetsintregerande socialt företag
som startats upp av organisationen Verdandi.

Vilar på två ben

Eva Carlsson på Tillväxtverket förtydligar att de sociala
företagen vilar på två ben. Dels
säljer de arbetsintegrerande
tjänster till Arbetsförmedlingen,
dels säljer de varor och tjänster
som vilket annat företag som
helst.
– Det som skiljer de här
arbetsmarknadsinsatserna från

mycket annat som Arbetsförmedlingen erbjuder är att man
jobbar en hel del med bemyndigande och delaktighet, säger Eva
Carlsson.
Inte som Fas 3

För Susanne Sjöberg betyder
jobbet på Syverkstan jättemycket.
– Jag hade mått jättedåligt
om jag bara hade gått hemma
och haft ont. Fördelen med detta
jobb är att det dessutom känns
meningsfullt. Vi gör något på
riktigt, så det är inte som Fas 3,
vilket jag tidigare varit inskriven
i, säger hon.
En annan positiv sak med
arbetet i det arbetsintegrerande
sociala företaget är att Susanne
Sjöberg kan jobba så mycket hon
känner att hon orkar och klarar

Jag hade mått
jättedåligt om
jag bara hade
gått hemma och
haft ont. För
delen med detta
jobb är att det
dessutom känns
meningsfullt.
Susanne Sjöberg

av. Får hon ont kan hon ta en
paus och gå ifrån.
– Det är en förutsättning
för att det ska gå, att jag inte
behöver känna mig tvingad till
att göra saker hela tiden. Jag kan
gå ut för att ta lite luft om jag får
ont, säger Susanne Sjöberg.
”Ger människor en chans”

Carina Dahl, ombudsman på
Verdandi i Örebro, förklarar att
de sociala företagen ger människor en reell chans till egen
försörjning.
– Det ger människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden en
möjlighet att ta sig ur beroendet
av försörjningsstöd.
Hon framhåller att det rör sig
om ”riktiga arbeten”, inte praktikplatser eller kortare projektanställningar. Liksom Susanne

