VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2016

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

På Vägen ut! Kajskjul 46 hittar du inspirerande och unika produkter med ett hållbart tänk. De driver miljöcertifierat textiltryckeri
och klimatsmart kök. De erbjuder även trädgårdstjänster och återbruksdesign av möbler och textil. Gilla oss på Facebook!

Tillsammans
för en hållbar värld
Under året som gick blev vi fler medarbetare och
fler företag. Deltagare som arbetstränat fick anställning,
nya företag startades och andra sociala företag sökte
sig till oss och ville bli ett Vägen ut! kooperativ. Vi känner
glädje och stolthet över att vi blir fler som fortsätter lära
tillsammans.
Under de senaste åren har vi metodiskt samlat
våra kunskaper kring socialt entreprenörskap och
arbetsträning. Idag har vi strukturerade processer,
utbildningsprogram, kvalitets- och ledningssystem i
vår franchiseorganisation. Det hjälper både nya och
gamla Vägen ut! kooperativ att driva socialt företag
och fokusera på kärnverksamheten. Det är inte alltid
lätt att driva företag. Det blir definitivt roligare och
enklare att göra det tillsammans.
Dagligen bidrar vi genom vårt arbete till en lite mer
hållbar värld. Men vi har varit dåliga på att visa det.
Med ECG bokslutet, Economy for the Common
Good, kartlägger vi hur mycket samhällsnytta vi
genererar i form av sociala och miljömässiga värden
som ett komplement till det ekonomiska bokslutet.
Vårt bidrag till samhället syns tydligt när det gäller
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Under en längre tid har vi arbetat målmedvetet för
att bli lika hållbara när det gäller miljön. Vi kallar det
grön social franchising. Vi har tagit in det gröna i vår
affärsidé och våra nya franchiseavtal. Alla Vägen ut!
kooperativ ska miljödiplomeras och KRAV-certifieras.
Allt fler medarbetare och deltagare är utlandsfödda
eller nyanlända. Under året har vi samarbetat med
Arbetsförmedlingen för att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Vi arbetar nu vidare med att hitta former
och pedagogiska verktyg för språkintegrering så att
språket inte blir ett hinder för dessa personer att ta
plats i våra företag, etablera sig på arbetsmarknaden
och utvecklas. Här har vi mycket att lära tillsammans.
Vi är nu 114 anställda medarbetare. Tillsammans
har vi 62 barn under 18 år som har en mamma eller
en pappa som behövs på sitt arbete och kan betala
sina räkningar. Det är hållbart!

Vi har länge varit bland de bästa på social hållbarhet.
Varje dag gör vi skillnad på riktigt för människor som
hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi tar också en
aktiv roll i samhällsdebatten både lokalt och nationellt
för en ökad social hållbarhet i samhället.

Pernilla Svebo Lindgren, vd Vägen ut! kooperativen.
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2016 i korthet
FASTIGHETSSERVICE
– ÅRETS NYKOMLING
Årets nykomling erbjuder fastighetsservice,
lokalvård och hemstäd till privatpersoner,
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och
företag. Allt med extra omsorg, gott bemötande
och stor flexibilitet. Tillsammans med Vägen ut!
Bygg och Vägen ut! Gröna tjänster kan vi nu
erbjuda våra kunder kompletta lösningar inom
yttre och inre fastighetsskötsel med allt från
trappstäd och skötsel av grönytor till
byggnation och underhåll.

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
Under året som gick ökade kunskapen inom alla Vägen ut!
kooperativ i Göteborg genom utbildningen Mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer som genomfördes tillsammans
med Länsstyrelsen Västra Götalands län. I samarbete med
Göteborgs Stad driver och utvecklar Villa Vägen ut! Karin jourplatser för våldsutsatta kvinnor med missbruk. Villa Karins
kvinnojour tar emot dygnet runt.

VÄGEN UT! I BOHUSLÄN
Det senaste tillskottet av Vägen ut! kooperativ
ligger i Bohuslän och erbjuder arbetsträning och
anställningar inom trädgård, odling, snickeri och
hantverk. Vägen ut! Branneby vill bli ett nav för
utveckling av socialt företagande och näringar
som kan stärka den lokala landsbygden.

GRÖNT GENOMBROTT
Först ut med KRAV-märkt blev Lärjeåns Kafé &
Trädgårdar tätt följt av de övriga köken, trädgårdarna och växthusen på Kajskjul 46 och Ängås
Trädgård. KRAV-märkningen är ett resultat av vårt
långsiktiga hållbarhetsarbete. Vårt nya, gemensamma varumärke Hållbart från Vägen ut! som
lanseras under 2017 är ett annat exempel.
Hållbart från Vägen ut! är produkter av hög kvalité
som kännetecknas av miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet producerade i samarbete
med lokala designers. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete utvecklar vi även konceptet Vägen
ut! green catering. För oss är det självklart att mat
ska smaka bra för ögat, gommen och samvetet.
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KARRIÄRSTÖD – POPULÄR
METOD FÖR ARBETSTRÄNING
Vår arbetsträning lockar många nya franchisetagare och licenstagare. En av anledningarna är vårt grundläggande utbildningsprogram som innehåller allt från förhållningssätt och metoder till
avtal och administration. Nytt för i år är att vi välkomnar deltagare
på vårt LSS-avtal, Daglig verksamhet Arbetsplats. I dagsläget
finns LSS-platser på Le Mat Bed and Breakfast, Lärjeåns Kafé
& Trädgårdar och Karins Döttrar.

DRIVER BOULEKAFÉ
PÅ MAJVALLEN
Vägen ut! Ängås Trädgård tog över driften
av kaféet i Majvallens Boulecenter. Ängås
Trädgård driver sedan tidigare besöksträdgård, butik och säsongskafé på den anrika
Ängås gård i västra Göteborg. Kaféet i boulecentret har tidigare endast varit öppet under
vinterhalvåret men redan nästa sommar
planerar vi att hålla öppet för boulespelare
och andra besökare på Majvallen.

ÅTERBRUK & DESIGN BLIR
HÅLLBART OCH SNYGGT
• Screentryckeriet på Vägen ut! Kajskjul 46 tryckte specialdesignade
plagg till årets Way Out West festival. Istället för nyproducerade
t-shirts trycktes WOW loggan på 1 385 återbrukade t-shirts.
Alla kläder som såldes på musikfestivalen tillverkades av åter-		
använda plagg, en del fick dessutom ny design av kända artister
som spelade på musikfestivalen.
• Soul Made Craft är namnet på ett lyckat samarbete mellan socialt
företagande och designföretaget Reflective Circle. Det har bland
annat resulterat i att Vägen ut! Karins döttrar fått ett antal genomtänkta produkter som är attraktiva för en växande grupp värdedrivna konsumenter.
• I Kajskjul 46:s nya kollektion av återbrukat material, Kajen,
blandas screentryck, snickeri och textil. Kollektionen har tagits fram
i samarbete med Miljögiraff och hämtat inspiration från den råa
hamnmiljön kring Vägen ut!s lokaler i Majorna. Kollektionen består
av skåp, bord, kuddar, fiskar och den manliga sjöjungfrun Glenn.

CERTIFIERING AV
ARBETSINTEGRERANDE
SOCIALA FÖRETAG

Kollektion Kajen.

Vägen ut! har varit med och startat branschorganisationen, CERTASF för certifiering av
arbetsintegrerande sociala företag. Femton
företag är certifierade hittills och fler är på
gång. Oberoende granskare är KFO och
Coompanion Sverige. www.certasf.se

RÄTTVIS FIKA PÅ KALASET
Vi fick förtroendet att driva FAIR Kaféet som är en del av Kulturkalasets FAIR-satsning, en mötesplats med temat hållbar konsumtion och
rättvis handel. Med gemensamma krafter byggde vi ett kafé vid Stora
teatern med serveringsdisk och möbler av återbrukat material. Köken
på Ängås Trädgård, Kajskjul 46 och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar stod
för utbudet som var ekologiskt, rättvisemärkt och närodlat. På kalasets
sista kväll auktionerades kafémöblerna ut av den anrika auktionsfirman
Bukowskis. Hållbart samarbete hela vägen!
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Axplock 2016

Nettoomsättning & resultat, tkr
50 000

Påverkade nationellt
Vägen ut!
- bjöds in av Arbetsmarknadsministern och Näringsoch innovationsministern för att diskutera de arbetsintegrerande företagens fortsatta roll på svensk
arbetsmarknad.
- deltog i arbetet med att ta fram en färdplan för hur 		
näringspolitiken kan bidra till att stärka socialt entre-		
prenörskap, socialt företagande och social innovation.
- ingick i Tillväxtverkets referensgrupp med mål att öka 		
sysselsättningen och stärka de arbetsintegrerande 		
sociala företagen i landet.

Tecknade IOP
Förvaltningen för Arbetsmarknad- och vuxenutbildning
tecknade IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med ESFprojektet 1000 jobb Grundsteget där Vägen ut! är en part.
Syftet är att skapa förutsättningar för att fler blir anställda
på sociala företag.

Vägen ut! deltog både från scen och i mässhallen
på Stora sociala företagsdagen med fokus Business
for inclusion. Dagen gästades även av såväl Arbetsmarknads- och etableringsministern som Civilministern.

Bruttolöner
Inbetalda arbetsgivaravgifter
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Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
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Samhällets besparingar, tkr
18 000
16 000

Aktivitetsersättning
Sjukersättning

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Summa ersättningar

14 000
12 000

Byggde nytt växthus
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar har blivit med nytt växthus och
samarbetar med Green city farmers, ett utbildningsprojekt
kring stadsnära odling för ökad integration.
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Drev POPUZAR
Tillsammans med andra sociala företag inom Social Trade
drev vi Popuzar, en jubileumssatsning som testades av
Göteborgs stad inför 2021. Små som stora, etablerade
som oetablerade företag sålde produkter i en ombyggd
container på Esperantoplatsen.
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Social Trade
Vårt gemensamma sälj- och marknadsbolag har under
året fått fler medlemmar och bland annat deltagit på Food
Market mässa på Magasinsgatan, Vårfest på Kungsgatan,
Hej-festivalen på Frölunda Torg, Pop up butik på Hotel
Gothia Towers. Avtal har träffats med större bostadsrättsförening angående trappstäd och ramavtalet med HSB
började ta fart under hösten gällande lokalvård och grönytor. Ramavtalet med Mötesplats Backaplan resulterade i
ett längre uppdrag på Coop.
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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.

Samhällsekonomisk vinst 2016
Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete.
Vårt resultat för 2016 visar att hela 78 procent av vår omsättning
går till att betala löner och arbetsgivaravgifter. Det är vi stolta över.
Vi är 114 medarbetare varav 70 är kvinnor och 44 är män. Tillsammans
har vi 62 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa
som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Vägen ut! kooperativen
Antal företag

2012

2013

2014

2015

2016

11

11

11

12

14

Antal anställda – kvinnor

70

Antal anställda – män
Antal anställda – totalt

44
103

97

110

114

114

4 431

5 126

5 862

6 008

6 381

32 731

39 390

45 929

41 371

43 873

1 675

703

73

1658

265

21 747

23 451

25 636

26 351

6 697

7 686

8 009

8 086

Antal barn under 18 år
Erlagd kommunalskatt, tkr

62

Vägen ut!s ekonomiska utveckling
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Bruttolöner, tkr
Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr
Procent av omsättning som går till löner och arbetsgivaravgifter

78%

Samhällets besparingar
Aktivitetsersättning, tkr

3 456

4 221

3 918

4 180

4 152

Sjukersättning, tkr

5 120

3 265

5 234

5 574

5 967

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, tkr

4 876

5 183

5 567

5 883

6 275

Summa ersättningar, tkr

13 452

12 669

14 719

15 637

16 394

Samhällsekonomisk vinst, tkr

49 762

48 864

51 879

53 766

54 676

Fyra principer för arbete
Under året har vi tillsammans arbetat fram fyra principer: Tydlighet, Engagemang, Ansvar och Säljkultur. De vägleder
oss i vardagen i allt från medarbetarsamtal och planering till beslutsprocesser och prioriteringar. De påminner oss om
hur vi kan nå våra högt ställda mål och ger oss hjälp och stöd i mötet med varandra, våra kunder och vår omvärld.
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Vägen ut! kooperativen har 14 sociala företag med en omsättning på nästan
44 Mkr om året. Vi är ca 110 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

