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Remiss från KSAU: Fortsatt medverkan i Socialt
företagande/rehabiliteringsverksamhet Växtverkstan, Billströmska
Folkhögskola för år 2019
2018/174
Beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fortsätta finansiera Tjörns
kommuns del av kostnaderna till en förlängning av projektet Växtverkstan
och fortsätta vara projektägare för detta arbetsinriktade sociala företag under
2019.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan påverka barn i de fall då deltagare i projektet har barn. Ett barn
normaliseras och mår bättre av att föräldrar har ett regelbundet jobb att gå till.
Sammanfattning
Under 2015 togs beslut i Tjörns kommun och i samordningsförbundet att försöka
starta ett socialt företag i anslutning till Billströmska Folkhögskolan. Projektet som
var treårigt fick namnet Växtverkstan och Tjörns kommun är projektägare. Målet
med projektet var att det skulle omvandlas till ett självfinansierat socialt företag vid
projektets slut 2018. Verksamhetens affärsidé var att producera ekologiska
livsmedel samt erbjuda Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet
arbetsträningsplatser mot ekonomisk ersättning. Styrelsen för
Samordningsförbundet Älv & Kust tog den 24 september 2018 ett beslut om att
medverka med 300tkr till en ettårig förlängning av projektet även 2019 med
förutsättning att Tjörns kommun också medverkar ekonomiskt och är fortsatt
projektägare. Kommunstyrelsen har i tre år varit en delfinansiär i projektet
Växtverkstan. Nu ska de ta ställning till om de ska vara med att finansiera även ett
fjärde år och begär därför synpunkter från socialnämnden.
Idag har Växtverkstan 7 personer som har en utvecklingsanställning på i snitt 62 %
och som finansierade till 75 % av statliga medel. Till projektet tillknyts även en
projektledare (avslutas 2018) och en trädgårdsmästare som för tillfälligt är
föräldraledig. I trädgårdsmästaren roll ingick även arbetsledning. När hon gick på
föräldraledighet så försvann viktig kunskap om både trädgård och arbetsledning. I
utvärderingen av projektet har det riktats en del kritik mot ledning och struktur i
arbetet, Då arbetsledaren försvann tidigt 2017 på föräldraledighet och
projektledaren därefter inte riktigt klarat av att strukturera upp arbetet. Detta är en
stor anledning till att gruppen ej ännu är redo att stå på egna ben som ett
självförsörjande företag. Ledningsproblemet som hindrat projektets framskridande
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är löst vid en eventuell förlängning av projektet då trädgårdsmästaren återkommer
från föräldraledighet.
Den främsta anledningen till att lyckas som företagare är att företaget fyller ett
behov och det således finns en marknad för dem. Intresset för ekologiskt och
närodlat är stort. Verksamheten har under 2017 haft en försäljning av must, honung
etc. har under 2017 på ca 70 tkr. Kunderna är såväl privatpersoner som lokala
företag. Många företag arbetar medvetet eller omedvetet på olika sätt med
Corporate Social Responsibility, CSR dvs etik, miljö och socialt ansvarstagande för
ett bättre samhälle och efterfrågan för denna typ av produkter ökar. Detta innebär
stora möjligheter att ökade försäljningsintäkter.
Den andra intäktskällan bortsett från försäljning av ekologiska produkter är
försäljning av platser för rehabilitering. Kunder blir då offentliga institutioner
såsom arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. Idag är det 5 (med plats för
8) personer som är på arbetsträning remitterade. För dessa erhålls en ersättning på
3-4 tkr per månad. Det finns en möjlighet att utöka till 12 platser. Denna
inkomstkälla för företaget ger en samhällelig sidoeffekt med stor
samhällsekonomiska incitament.
En rimlig bedömning är att Växtverkstan skulle behöva ett år till för att staga upp
sin verksamhet, skapa marknadskunskap och genom utbildning och olika
marknadsaktiviteter vara ett självförsörjande socialt företag som står på egna ben
2020.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-15 § 223
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-11-20
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Kommunstyrelsen
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