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Erbjud inte fyrkantiga
lösningar till alla – för en
del människor
är runda

Vi behövs
Vi har under de senaste tio åren trumpetat ut att
”vi driver företag för en hållbar värld” och påstår att
”vi behövs”. Året som gick har vi fått det bekräftat
gång på gång.
Under 2013 slutade storföretagen att anställa,
småföretagen anställde marginellt. Endast de sociala
företagen fortsatte anställa. Inom Vägen ut! använder vi en vägen-till-arbete-kedja till sociala företag.
Genom att Arbetsförmedlingen, kommunen och de
sociala företagen samverkar med fokus på individen
kan människor arbeta 100 procent av sin förmåga.
Det blir socialt hållbart.
Miljömässigt hållbart
Förra året fick vi äntligen papper på att vi är miljömässigt hållbara. Efter enträget arbete blev vi Miljödiplomerade. Det var ett resultat av de senaste årens strukturerade sätt att arbeta, metodiskt och steg för steg.
För att skapa förändring på riktigt i våra kooperativ
krävs förankring och utbildning hos alla medarbetare.
Det tar tid när många ska med på resan men det är
så vi bygger hållbara företag.

Hållbar tillväxt
Förra året gjorde Business Region Göteborg en
omfattande företagsanalys på oss som första sociala
företag. Det visade sig att vi var ett tillväxtföretag,
men med en annorlunda kurva än traditionella företag. Vi är duktiga på organisation och struktur men
sämre på försäljning och marknadsföring.
Det motsatta brukar gälla för de traditionella företagen. Utifrån detta startade vi, med stöd av BRG,
ett kompetensutvecklingsprojekt i våra kooperativ
för att öka vår försäljning.
Göteborgs stad har fattat beslut om att 50 procent
av all upphandling ska ske med social hänsyn. Vi har
under året varit med i arbetsgruppen för att hitta de
praktiska lösningarna för detta.
När privatpersoner, företag eller organisationer väljer
att handla varor och tjänster av oss är de med och
bryter mönster. Vi får ett mer hållbart samhälle.
· Bo en natt på Le Mat B&B och en mamma får 		
betald semester.
· Ät lunch på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar och en kille
med Asperger får lön.
· Låt Bygg & Snickeri bygga en altan och en 		
pappa får sitt första fasta jobb.

Jämställd hållbarhet
Ett hållbart samhälle är jämställt. Mer än var tredje
person i ledningen för kooperativa företag är en
kvinna, eller 37 procent. Motsvarande siffra för
börsbolagen är 17,2 procent och för Vägen ut!
60 procent. Utifrån våra företags demokratiska
värdegrund är det självklart att alla människor
ska ha samma förutsättningar hos oss.

Vi driver företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Ängås Trädgård driver kafé med uteservering och gårdsbutik.
Här finns örtagård, grönsaksland, fruktträd, rabatter, skogsträdgård,
växthusodling, biodling och höns. Öppet alla dagar 11.00 –15.00
under april–september, stängt midsommarhelgen.
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2013 i korthet
SPRIDNING PÅGÅR

ÅRETS
SOCIALA
FÖRETAGSFRÄMJARE

Inom EU-projektet Explosion sprids landets
bästa sociala företag till nya orter genom
metoden Social franchising. Vägen ut!
arbetsträning och Le Mat gästnätter och
turism är två av koncepten som sprids.
Lagom till sommarsäsongen öppnar Le Mat
i Storstockholm och Le Mat i Luleå projekterar för fullt. Processer för att starta Vägen
ut! arbetsträning pågår parallellt i både
Sundsvall och Dalarna.

Sociala Företagsfrämjarpriset 2013 gick
till Socialkontoret i Angered och delades
ut av Vägen ut!s Elisabet Abrahamsson.
Delar av motiveringen löd, ”Kontoret har
modiga och möjlighetssökande tjänstemän som starkt bidrar till människors
möjligheter att få arbete och rehabilitering i nya och befintliga sociala företag.”

LÄRJEÅNS
STADSLANDSNAV
GRÖNT ÄR SKÖNT
Efter många års enträget arbete blev Vägen
ut! kooperativen miljödiplomerade enligt
svensk Miljöbas standard. Det innebär att
miljöpåverkan kartlagts, miljöförbättringar
genomförts och alla medarbetare utbildats
i miljökunskap. Dessutom följs miljöarbetet
ständigt upp och förbättras.

Lärjeåns Kafe&Trädgårdar har ett unikt läge i Angered
mellan stad och land. Detta lyftes fram i förstudien Stadslandet Göteborg som genomfördes inom Utveckling Nordost
i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Syftet har varit
att undersöka förutsättningarna för grön och klimatsmart
affärsutveckling med kulturell och social hållbarhet mellan
stad och land. En av visionerna i studien är att utveckla
Lärjeåns Kafé&Trädgårdar till ett grönt, kulturellt och socialt
innovativt utvecklingsnav.

Priset delas ut på Stora sociala företagsdagen som återkommer i maj varje år.

ÅRETS FLYTT
Olle Ludvigsson, ledamot i Utskottet för sysselsättning och
sociala frågor i EU-parlamentet, invigde Vägen ut!s nya lokaler
på Fiskamnsgatan. Här huserar nu Vägen ut! Bygg & Snickeri,
Kajskjul 46 och Vägen ut! kooperativens konsortie.

STÖD TILL MAMMOR
Vi fortsätter att utveckla kedjan av stöd till
våldsutsatta kvinnor med missbruk genom
att arbeta än mer med stöd i föräldrarollen.
Arbetet utvecklas i samarbete med Beroendegruppen på Social resursförvaltning och
MBHV-teamet (Mödra-barnhälsovårdsteamet) i Haga. Arbetet drivs med stöd från
Socialstyrelsen.

FLER BÄDDAR FÖR LE MAT
Under året som gått har Le Mat gästnätter och turism projekterat framgångsrikt i Storstockholm. Lagom till sommaren
öppnar kooperativet Le Mat B&B Åkers Runö station i södra Roslagen. Här finns 17 nyrenoverade rum med närhet till
både skärgården och huvudstadens kultur och nöjen. I Göteborg fortsätter Le Mat B&B vid Avenyn att få omdömet
Excellent av gästerna.
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Axplock 2013

50 000

Ramavtal med Kriminalvården
fick Villa Revansch i Sundsvall, boendet som välkomnar
män som vill bryta med kriminalitet och missbruk.

Arbetade med andra EU-länder
gjorde Vägen ut!s Elisabet Abrahamsson när hon ledde
”Social Entrepreneurship Network´s Per Review” som
samlade deltagare från ett 10-tal EU-länder på temat
Tillväxt och utveckling i sociala företag.

Bildade SKOOPI GR
tillsammans med andra aktörer inom den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. Vägen ut!s vd Pernilla Svebo
Lindgren sitter som ordförande. SKOOPI är de sociala
arbetsintegrerade företagens intresseorganisation.

Höll på traditionerna
och genomförde Vägen ut!s årliga julmarknad på Lärjeåns
Kafe&Trädgårdar första helgen i december.

Samarbetade med
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården i regeringsuppdrag för att stärka dömda kvinnors ställning på
arbetsmarknaden.

Jubilerade med KFO
som fyllde 70 år. Arbetsgivarföreningen för kooperativa
och idéburna företag och organisationer.

Startade odlarförening
med 40 odlingslotter som allmänheten kan arrendera på
Lärjeåns Kafé&Trädgårdar.

Samarbetade med Le Mat Europa
för att starta Le Mat i Bryssel och i Polen. Vi reste till Polen
som experter och de kom till Göteborg för att lära av våra
erfarenheter.

Samlade alla
som arbetar, arbetstränar eller praktiserar på Vägen ut! till
gemensam familjedag. Den första söndagen i september
varje år.
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Vägen ut!s ekonomiska utveckling
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Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete. Vårt resultat för 2013
visar att hela 72 procent av vår omsättning går till att betala löner och
arbetsgivaravgifter. Det är vi stolta över. Vi är 97 medarbetare varav 64
är kvinnor och 33 är män. Tillsammans har vi 51 barn under 18 år som
växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete
och kan betala sina räkningar.
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Samhällets besparingar
18 000

Aktivitetsersättning, tkr

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, tkr

16 000

Sjukersättning, tkr

Summa ersättningar, tkr

14 000

Aktivitetsersättning tkr

1 671

2 648

3 469

3 456

4 221

Sjukersättning tkr

2 156

3 418

4 492

5 120

3 265

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd tkr

2 077

3 292

4 326

4 876

5 183

Summa ersättningar tkr

5 904

9 358

12 287

13 452

12 669

22 246

35 266

44 448

49 762

48 864

Samhällsekonomisk vinst

Barnperspektivet
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Samhällsekonomisk vinst
60 000

40 000

tillsammans med Coompanion och REVES, European
Network of Cities and Regions for the Social Economy
(www. revesnetwork.eu), vilket resulterade i att Göteborgs
stad fattade beslut om att avsätta 10 Mkr för att främja
socialt företagande.

2009

Antal företag & anställda

50 000

Drev brett påverkansarbete

Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr

20 000

affärsområdet som gör gamla möbler till nya. Refurn är
en del av kooperativet Kajskjul 46.

gjorde Vägen ut!s Pernilla Svebo Lindgren i arbetsgruppen som på uppdrag av Kommunstyrelsen tog fram
Kommunal handlingsplan och finansieringsstöd rörande
socialekonomi och samverkan med staden.

Bruttolöner, tkr

Resultat efter finansiella poster, tkr

30 000

Fick snurr på Refurn
Representerade
de sociala företagen

Nettoomsättning, tkr

40 000

Analyserades
av Business Region Göteborg som första sociala företag.
Analysen visade att Vägen ut! är ett tillväxtföretag.

Samhällsekonomisk vinst 2013

Nettoomsättning & resultat

Samhällsekonomisk vinst, tkr
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Den samhällsekonomiska vinsten är framtagen genom metoden Socioekonomiskt bokslut. Metoden togs fram av Nationalekonomerna Ingvar
Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Tillväxtverket. Vinsten består
av samhällskostnader som försvinner och produktionsvärdet i företagen.

Ända sedan Vägen ut! startade för över tio år sedan har barnperspektivet haft en självklar plats i våra företag.
Vi har ett nära samarbete med den ideella föreningen Bryggan som arbetar för barn, vars föräldrar är eller har varit
aktuella inom Kriminalvården. Bryggan arbetar utifrån barnets perspektiv och utgår från FN:s barnkonvention; där
barnets bästa alltid står i centrum. Om föräldrar får sina liv att fungera bra, så påverkar det barnens situation nu
och när de blir vuxna. 51 barn under 18 år har en förälder som fått arbete hos Vägen ut! kooperativen.
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Vägen ut! kooperativen har 11 sociala företag med en omsättning på 39 Mkr
om året. Vi är ca 100 anställda. De flesta av oss har gått från bidragstagare
till företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga arbetet. Våra företag
finns på flera håll i landet och sprids genom social franchising.

Välkommen att höra av er!

Vägen ut! kooperativen
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

vagenut@vagenut.coop
www.vagenut.coop
010-707 93 00

