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Introduktion 

Den här handboken syftar till att ge läsarna en introduktion till sociala företagens 
verksamheter, med inriktning på specifika former och affärsmodeller som är 
lämpliga för landsbygden. Det riktar sig till deltagare i särskild social ekonomi 
och kooperativa träningar, studenter, och särskilt till människor som potentiellt 
vill skapa sociala företag i landsbygden. Läsarna kommer att lära sig vad ett 
socialt företag är ,funktionen i de sociala företagen, varför det sociala uppdraget 
har samma betydelse som verksamheten, genomförbarhet när det gäller ett socialt 
företag. Läsaren kommer att få kunskap om hur man framgångsrikt kan starta och 
driva ett socialt företagande på landsbygden, genom att: 

 Förstå definitionen socialt företagande och  den sociala ekonomins 
värderingar och principer. 

 Allmänt förstå funktionerna i det sociala företaget och skillnader mot 
vinstdrivande företag; 

 Att förstå grunden och förutsättningarna för att skapa ett socialt företagande  

 Att bli bekant med de vanligaste organisatoriska och affärsmodellerna för 
sociala företag som är specifika för landsbygdsområden: jordbrukskooperativ, 
jordbruksföreningar och andra associativa former, hantverk / 
arbetskooperativ, finansinstitut: kreditföreningar, kreditkooperativ, andra 
typer, commons; 

 Föreslå och tydligt förklara 5 grundläggande steg för skapandet av ett socialt 
företagande och många användbara riktlinjer och tips. 

 Skaffa den grundläggande kunskapen som krävs för en entreprenörsinriktning 
och affärsplanering i sociala företag. 

 Analysera verkliga fallstudier av framgångsrika landsbygdens sociala företag 
från Spanien, Italien, Sverige och Rumänien. 

 Innehållet bygger i stor utsträckning på partners erfarenheter och expertis i 
projektet (från Italien, Spanien, Sverige och Rumänien), kombinerat med 
läromedel som följer av de 40 bästa metoderna och 16 fallstudier som 
identifierats och analyserats som en del av det New Crops projektet. 
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1. Vad är ett socialt företag? 

1.1 Varför skapar människor sociala företag? 

Sociala företag utvecklas och utvecklas som svar på ett socialt eller ekonomiskt 
behov (brist på sysselsättning, brist på marknader, brist på tillgång till krediter 
etc.) hos en grupp eller en gemenskap, behöver andra ekonomiska sektorer 
(offentlig sektor och  ekonomisk sektor) misslyckas med att svara. Denna brist 
på lämpligt svar från dem kallas "misslyckandet" - regeringens misslyckanden, 
marknadsmisslyckande, misslyckande av befintliga avtal vad gäller pris, kvalitet, 
förmåga att möta ett behov etc. Sociala företag kan fylla ledigt utrymme kvar av 
Andra sektorer, identifiera ett marknadsmöjlighet som ett svar på ett socialt 
behov. 

Sociala företag är ofta det sätt på vilket medlemmarna i första hand syftar till 
att lösa sina problem genom ömsesidigt bistånd eller ekonomiskt samarbete 
och därmed ha ett social syfte. 

Dessa företag finansieras vanligtvis helt från de kommersiella transaktionerna de 
bedriver. Alla dessa företag kan blomstra särskilt i landsbygdsområden där 
sociala företag skapar ibland det enda möjliga alternativet för att lösa verkliga 
sociala och ekonomiska problem: brist på anständigt arbete, fattigdom eller hög 
risk för fattigdom, ekonomisk och social utestängning, brist på tillgång till 
Marknader etc). 

1.2 Definition av ekonomiska och sociala egenskaper hos sociala 
företag 

Ett socialt företagande präglas av en målsättning: sociala mål (skapa socialt 
värde) och ekonomiska mål (skapa ekonomiskt värde). 

Fastställande av socialt syfte för ett socialt företag kräver att man svarar på 
följande tre frågor: 

1. FÖR Vem finns ett socialt företagande? 
Här betonar vi den kollektiva karaktären hos ett socialt företags uppdrag, i 
motsats till individuella privata intressen: sociala företag tillgodoser en 
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grupps behov / intressen, i många fall en missgynnad grupp eller den 
tillgodoser behoven / allmänna intressen av hela gemenskap. 
2. VARFÖR - Vad är det sociala behovet som det sociala företaget svarar på? 
3. HUR arbetar ett socialt företag? 

Sociala företag uppträder och har en verklig känsla av existens under 
följande förutsättningar: 

 Det finns ett problem eller ett hinder som inte kan lösas individuellt. Endast 
en grupp motiverade personer som har samma problem eller problem kan lösa 
respektive problem. Så det sociala företaget har en kollektiv karaktär. 

 Det finns inget annat alternativ - i många fall när vi talar om socialt 
företagande har grupperna inte ett annat alternativ för att lösa problemet annat 
än själva, med gemensam hjälp. 

 Fördelarna med medlemskap (tillgång till varor, lån, tjänster och marknader 
och andra nödvändiga faciliteter) är större än förväntat bidrag från 
medlemmar (t ex bidrag i pengar, tid, mark, utrustning etc.) 

 Det finns minst en person i gruppen som har en ledares egenskaper - ledarskap 
och initiativanda är nödvändiga. Det är viktigt för företagets framgång att den 
här personen ska vara en "pålitlig" och en karismatisk person. 

 Gruppen är inte begränsad på något sätt - politiskt eller juridiskt - att välja 
ledaren och i de beslut som de kommer att fatta om hur de ska sälja varor eller 
tjänster eller hur man fördelar överskottet. Med andra ord kommer gruppen 
att ha självständighet I beslutsfattande 

Hur gjorde andra? 

Varje av de bästa metoderna som identifieras i projektet New Crops 
berättar om ett socialt företagande. Vad var kontexten för deras start, 
vilket problem vill de lösa och varför var det bäst för grundarna att göra 
det tillsammans? 

Vissa konfronterades med en restriktiv marknad eller med konkurrensen 
från stora producenter som fastställde låga priser på sina produkter, som i 
fallet Caprina de Almeria SCA (Spanien) 1 - "det starka trycket från 
mjölkindustrin (getmjölksektorn) resulterade i fallande priser, vilket ledde 



8 

10 getbönder i provinsen Almería (inom regionen Andalusien) för att 
marknadsföra sin mjölk tillsammans. De skapade ett samlings- och 
kylcenter för rå getmjölk i El Puntal de Sorbas (Almería) och 1983 började 
de sälja mjölk direkt till industrin. På så sätt ökade de mervärdet genom att 
undvika mellanhänder och ökade förhandlingsstyrkan med sina kunder ". 

Andra trodde att de skulle täcka brist på tjänster i små byar, som i fallet La 
Coccinella (Italien) 1 - "En grupp av heltidsarbetande föräldrar kände 
bristen på stöd i barnens tidiga barndom och utbildning. Med en grupp 
arbetare bestämde de sig för att inrätta ett kooperativ som kunde ta hand om 
barn under 3 år och började driva sin första barnskola i Cles. " 

I fallet Qvinnovindar (Sverige) 1 blev kvinnorna proaktiva för att skapa ett 
alternativ till ett miljöhot, där de också kunde se en affärsmöjlighet - "Det 
var ett hot om att uranbrytningen skulle starta i vårt område, vilket skulle 
innebära stor belastning på miljö där god jordbruksmark skulle förstöras. 
Intäkterna från uranbrytningen skulle uppenbarligen inte vara kvar i 
distriktet; de skulle delas ut till aktieägarna i gruvbolaget. Vi ville visa ett 
alternativ till miljöförstörande uranbrytning! Det är möjligt att producera 
energi på ett hållbart sätt och att lokalbefolkningen kan vara involverad i 
processen, investera i aktier och delta i affärsmöjligheterna. " 

Läs mer från andras erfarenheter av de bästa metoderna som finns 
tillgängliga online på www.ies.org.ro/erasmus 

Det sociala företaget har en demokratisk styrning och organisation som 
garanterar: 
 Den rättvisa fördelningen av makt och resurser bland medlemmarna i 

organisationen; 

 Tillämpningen av uppföranderegler som respekterar mänskliga rättigheter, 
främjar förtroende och samarbete, öppenhet och integritet. 
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Enligt EMES - European Research Network kan funktionerna i sociala 
företag delas upp i två kategorier:  

1. Initiativets ekonomiska och entreprenöriella karaktär: 
 Kontinuerlig verksamhet för att producera varor och / eller sälja tjänster 

 Hög grad av autonomi 

 Betydande nivå av ekonomisk risk 

 Minsta belopp av betalt arbete 

2. Initiativets sociala dimension: 
 Ett initiativ som lanserades av en grupp medborgare 

 En beslutsbefogenhet som inte är baserad på kapitalägande 

 En deltagande karaktär, som involverar de personer som påverkas av 
verksamheten 

 Begränsad vinstutdelning 

 Ett uttryckligt mål att gynna samhället 

En definition av det sociala företaget föreslås i Social Business Initiative 
Brussels, 25.10.2011, KOM (2011) 682 slutlig: "ett socialt företagande är en 
aktör inom social ekonomin vars huvudsyfte är att få sociala konsekvenser 
istället för att göra vinst För sina ägare eller aktieägare. Den verkar genom att 
erbjuda varor och tjänster till marknaden på ett entreprenörsmässigt och 
innovativt sätt och använder sin vinst främst för att uppnå sociala mål. Den 
hanteras på ett öppet och ansvarsfullt sätt och innebär särskilt anställda, 
konsumenter och intressenter som berörs av sina kommersiella aktiviteter. " 

Europeiska kommissionen (GD för inre marknaden och tjänster, Enhet 01 - 
Gemensam politik, Förhållande till rådet, SBI-teamet) använder termen "socialt 
företagande "1 för att täcka följande typer av verksamheter: 

● De som har det primära målet att uppnå social påverkan snarare än att 
generera vinst från ägare och aktieägare. 

● De som använder sina överskott i huvudsak för att uppnå dessa sociala mål. 
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● De som förvaltas av sociala entreprenörer på ett ansvarsfullt, öppet och 
innovativt sätt, särskilt genom att involvera arbetstagare, kunder och 
intressenter som berörs av sin verksamhet 

Kom ihåg! 

Framgången för socialt företagande är resultatet av: 
 Sociala fördelar - Hitta medlemmarnas behov! 

 Förmåner för medlemmar säkerställer deras deltagande, deras ansträngningar 
uttryckt av deras önskan att ge upp omedelbara individuella förmåner till 
förmån för medellång eller långsiktiga organisatoriska fördelar. Bristande 
deltagande eroderar medlemmarnas förtroende, vilket faktiskt representerar 
ett av huvudstadens huvudstadier 

 Entreprenörsbeteende - Identifiera och permanent driva nya 
affärsmöjligheter för det sociala företaget! 

Att vara medveten om det nationella specifika regelverket är viktigt från de 
första stegen att överväga att starta ett socialt företagande. Varje land har sina 
egna särdrag, de flesta gånger anpassas också till de specifika juridiska former 
som ett socialt företag kan ha. 

ITALIEN Har en lag för socialt företagande (lag 155/2005) som reglerar de 
intresseområden och de juridiska former som socialt företagande kan anta. Sådana sociala 
företag bedriver produktiv verksamhet med ekonomiskt intresse, men de måste också ha 
ett tydligt socialt mål. De kan ha olika juridiska former men det privata aktiebolag är det 
vanligaste. 
SPANIEN, SVERIGE och RUMÄNIEN har inte en särskild lag för socialt företagande 
och använder en rad olika affärsformer, inklusive kooperativ. Spanien har emellertid en 
ramlagstiftning för social ekonomi, som hänvisar till de många rättsliga former som 
samhällsekonomiska enheter kan ta, och det har också en social kooperativ lag. År 2015 
antog Rumänien också en lag om social ekonomi med en definition av socialt 
företagande, som kan ta ett antal juridiska former: kooperativ, föreningar, stiftelser etc. I 
Sverige tar sociala företag vanligtvis i form av en ekonomisk förening, Även om WISE 
kan grundas som ekonomiska föreningar, företag, ideella föreningar eller stiftelser. 
Var och en av de fyra partnerländerna har särskilda kooperativa lagar. 
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RUMÄNIEN, Social ekonomisk lagstiftning är representerad av lagen om social 
ekonomi nr. 219/2015 och metodologiska normer för tillämpning av lagen om 
social ekonomi, antagen av regeringens beslut nr. 585/2016. Lagen introducerar 
erkännandet av det sociala företaget genom ett formaliserat certifikat. 

Lagen definierar samhällsekonomin som den verksamhet som organiseras 
oberoende av den offentliga sektorn vars syfte är att tjäna allmänt / samhälleligt 
/ personligt icke finansiellt intresse genom att öka sårbara människors anställning 
och / eller genom att producera och leverera varor, tillhandahålla tjänster eller 
utföra arbeten. 

Varje enhet som genom sina lagstadgade handlingar observerar definitionen 
av social ekonomi och dess principer kan erkännas som socialt företagande 
(artikel 3 i lag 219/2015) 

Principer för social ekonomi (artikel 4 i lag 219/2015): 
 Prioriterade individuella och sociala mål, 
 Kollektiv solidaritet och ansvar, 
 Associerade medlemmar och konvergens med allmänna / kollektiva intressen, 
 Medlemmarnas demokratiska kontroll över dess verksamhet, 
 Fri och frivillig förening i samhällsekonomiska enheter, 
 Distinkt juridisk person, självständighet och oberoende i förhållande till 

offentliga myndigheter, 
 Största vinst andelens allokering till medlemmarnas allmänna / kollektiva / 

personliga icke-finansiella intressen. 

Som förtydligas av de metodologiska normerna är de kriterier som måste 
uppfyllas av sociala företag: 
 Socialt mål / till förmån för en gemenskap, 
 90% av vinsten återinvesteras i socialt syfte, 
 Tillgångar lås - tillgångar efter likvidation överförs till andra sociala företag, 
 Socialt kapital mellan anställda - skillnader mellan löner på högst 1 till 8 

och 
 + Min. 30% av de anställda tillhör en utsatt grupp - socialt företagande anses vara 

arbetsintegration socialt företagande. 
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1.3 Det sociala uppdraget. Det sociala företagets principer och 
värderingar 

Värden är de grundläggande principerna för hela organisationen. Baserat på dem 
kommer medlemmar att agera inom organisationen, de kommer att vara länken 
mellan medlemmarna och organisationens strukturer, de kommer att representera 
utanför det sociala företaget. 

Värden är de principer som bestämmer vårt beteende. Vi kan identifiera en 
rad värderingar som de flesta människor och organisationer i den sociala 
företagssektorn strävar efter. Dessa är: 
 Deltagande och bemyndigande 
 Jämlikhet; 
 Hållbarhet i miljön 
 Kvalitet, trygg, tillfredsställande, intressant arbete; 
 Rättvis betalning och rättvis anställningsförfarande 
 Självutveckling, kompetens, utbildning och träning; 
 Etiskt beteende; 
 Åtagande till samhällen; 
 Hälsosam, säker, god kvalitet, kundorienterade produkter och tjänster; 
 Genomskinlighet och förtroende, och 
 Affärssamarbete. 

Inte alla organisationer har åtagit sig att stödja dessa värden. Ett åtagande kan 
bevisas av: 
 Organiserande och fungerande handlingar - stadgar, interna bestämmelser; 
 Politik och skriftliga förfaranden; 
 Organisatorisk etos - Organisationskultur; 
 Men mestadels genom beteende hos anställda, kunder, medlemmar, 

styrelseledamöter eller intressenter. 

De sociala företagens värdering bas består av minst två delar: 

1. Socialt uppdrag (eller sociala ändamål), t.ex. generera inkomst för 
välgörenhet, ansvara för ett lokalt område, skapa jobb för funktionshindrade 
etc., och 



13 

2. Andra kärnvärden, t.ex. God sysselsättning praxis, rättvis handel, insyn, 
medvetenhet om miljöns betydelse etc. 

I framgångsrika sociala företag bidrar de aktiviteter som bidrar mest till att uppnå 
värdena också till omsättningstillväxten. Det finns ingen konflikt mellan 
värderingar och kommersiell framgång. Värden är själva en integrerad del av det 
sociala företagets affärsstrategi. 

Uppdraget för det sociala företaget är ett komplext begrepp som innefattar: 
det föreslagna syftet, den allmänna verksamheten som organisationen har åtagit 
sig för att uppnå detta mål och de värderingar som styr organisationen för att 
uppfylla sitt uppdrag. 

Utkastet till uppdraget kan göras i en eller flera meningar, beroende på 
beskrivningens komplexitet. 

Hur skriver du uppdraget för ditt sociala företag? 

Kom bara ihåg att svara på 4 frågor när du skriver: 

1. För vem? beskriv kunderna 

2. Varför? beskriv problemet 

3. Vad gör det? beskriv syftet 

4. Vad gör du? Affärsredovisningen 

Läsning! 

År 1995 antog den internationella kooperativa alliansen den reviderade 
uttalandet om kooperativ identitet som innehåller definitionen av kooperativ, 
kooperativets värderingar och de sju kooperativa principerna som beskrivs 
nedan 1. 

Kooperativa värderingar 

De kooperativa värderingarna är självhjälp, egenansvar, demokrati, 
jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. I enlighet med sina grundare tror 
kooperativets medlemmar på de etiska värderingarna ärlighet, öppenhet, socialt 
ansvar och omsorg för andra. 
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Kooperativa principer 

De sju kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa föreningar  ska 
omsätta värderingarna i handling. 

1.  Frivilligt och öppet medlemskap 
Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan 
använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering 
avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse. 

2. Demokratisk medlemskontroll 
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av 
medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i 
beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför 
medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en 
röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett 
demokratiskt sätt. 

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande 
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital 
och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta 
kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. 
Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, 
om ränta över huvud taget utgår. 
Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål: 
 Utveckla den kooperativa föreningen – om möjligt genom att reservera medel, 

vilka åtminstone till en del skall vara bundna.  
 Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa 

föreningen. 
 Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna. 

4. Självständighet och oberoende 
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av 
medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive 
regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer 
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demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa 
självständigheten. 

5. Utbildning, utbildning och information 
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, 
förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till 
utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – 
särskilt unga och opinionsbildare om den kooperativa föreningens särart och 
fördelar. 

6. Samarbete mellan kooperativ 
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den 
kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och 
internationell nivå. 

7. Ansvar för gemenskapen 
Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen 
enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. 

1.4 Organisations- och affärsmodeller för socialt företagande specifikt 
för landsbygden 

Vi föreslår nedan de vanligaste möjliga formerna av organisations- och 
affärsmodeller för sociala företag som är specifika för landsbygden: 

1. Jordbrukskooperativ, jordbruksföreningar och andra associativa former 
2. Hantverks / arbetskooperativ 
3. Finansiella institutioner: kreditföreningar, kreditkooperativ, andra typer 
4. Commons 

När vi väljer det sociala företagets juridiska form, måste vi oftast titta på de 
fördelar och nackdelar som de kan medföra, vilken som bäst skyddar det sociala 
uppdraget som definierar oss som socialt företagande, även de rättsliga 
ramar/normer som påverkar vårt arbete. 

Tabellen nedan sammanfattar det jämförande perspektivet mellan ett 
vinstdrivande företag och ett kooperativ, medan några av fallstudierna nedan 
lyfter fram fördelarna med ideella föreningar.  
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Villkor Vinstdrivande 
FÖRETAG 

KOOPERATIVT 
FÖRETAG 

Villkor för inträde Inga Krav 
Aktiekapital tillgängligt Obegränsat Begränsat 

Deltagande i vinst Obegränsat Begränsat 
Övervakningsorgan Nej Ja 

Möjlighet att byta företag Ja 
Endast till ett annat 

kooperativ 

Fördelning av tillgångar 
vid upplösning 

Till aktieägarna 

Till fonder / till en 
liknande organisation - 

som specifikt definieras i 
nationella lagar/regler och 
ramverk  (kan variera per 

land) 
Representation av 

medlemmar 
Kapitalistiska principer En medlem en röst 

Företagets mål Vinst Ömsesidigt 

1.4.1 Jordbrukskooperativ, jordbruksorganisationer och andra 
associationsformer 

Jordbrukskooperativ gör det möjligt för producenter att uppnå ekonomiska 
fördelar som de annars inte annars skulle kunna uppnå. Kooperativ uppträdde i 
svåra ekonomiska och sociala sammanhang från 1800-talet. Jordbrukarna 
upptäckte gradvis att de genom sina sammanslutningar kunde förbättra sina 
tillgångar till marknader och gemensamt finansiera viktiga kompletterande 
aktiviteter som upphandling, forskning, bearbetning, marknadsföring och  
distribution. 

RUMÄNIEN 
Jordbruksföreningar och andra associationsformer inom jordbruket är 
etablerade och drivs utifrån lag 36 av 1991 om jordbruksföretag och andra 
former knutna till jordbruket.  
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Jordbruket är som ett privat bolag med rörligt kapital och ett obegränsat och 
varierat antal associerade företag vars ändamål är jordbrukets nyttjande av mark, 
verktyg, djur och annat liksom investeringar. Jordbruket kan bestå av: 
organisering och genomförande av jordbruksarbeten och markförbättringar, 
användning av maskiner och anläggningar, tillhandahållande, bearbetning och 
kapitalisering av jordbruksprodukter och icke-jordbruksprodukter samt annan 
sådan verksamhet. Jordbrukssamhället har ingen kommersiell karaktär (artikel 
5). Dessutom respekterar jordbruksbolagen de kooperativa principerna om 
medlemmarnas deltagande i beslut, enligt vilken "varje intressebolag har en röst, 
oavsett värdet av de aktier han äger" (art.62). Jordbrukssamhällen är faktiskt 
hybridformer av en organisation som har både ideella och kooperativa aspekter, 
med respekt för till exempel kooperativa principen "en medlem, en röst".  

Med beaktande av bestämmelserna iGO nr. 37/2005 om erkännande och funktion 
av producentgrupper och organisationer för saluföring av jordbruks- och 
skogsprodukter, kan ovan nämnda associationsformer  erkännas som 
producentgrupper. 

Producentgrupper är egenföretagare och självförvaltande juridiska personer 
och bondeföreningar som gemensamt säljer produkterna. Dessa grupper 
säkerställer produktions- och marknadsdistribution samt kvalitet och kvantitet. 
De främjar också utbud och marknadsföring av produkter som levereras av deras 
medlemmar. Föreningen har till uppgift att optimera produktionskostnader, sätta 
producentpriser och promota användningen av odlingsmetoder, 
produktionsteknik och avfallshantering som inte är skadlig för miljön. 

Inrättandet av jordbruksproducenter i associerade former öppnar nya möjligheter 
till ekonomisk utveckling genom att locka lokala eller regionala fördelar och 
använder kollektiv kraft för att öka välståndet för medlemmar, deras familjer och 
deras samhällen. Oavsett organisation de tillhör (föreningar, kooperativ eller 
producentgrupper) har medlemmar i associerade former demokratiskt 
etablerade rättigheter, vilket är en av de största fördelarna. 

I syfte att stimulera associativa former inom jordbruket, Agricultural Journal 
(2015) 1 påpekades fördelarna med olika associativa former:  
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Fördelar med producentgrupper: 

 Minska produktionskostnaderna (t.ex. genom att köpa utrustning som delas av 
alla medlemmar); 
 Utnyttjande av markytan som möjliggör tillämpning av modern och 

konkurrenskraftig produktions- och avfallshanteringsteknik för att följa 
miljönormerna för miljö och biologisk mångfald. 
 Möjligheten att planera och ändra produktionen enligt kvantitativ och kvalitativ 

efterfrågan på marknaden. 
 Enklare tillgång till europeiska fonder och upphandling av banklån. 
 Underlätta kommunikation mellan jordbrukare, liksom mellan deras 

representanter och statliga organ. 
 Öka förhandlingskapaciteten för att få bättre priser både för gemensamt köp av 

de råmaterial som behövs för produktion och för validering av produkterna genom 
att erbjuda högre kvantiteter under högkvalitativa förhållanden. 
 Främja effektivare produktion både på inhemska och utländska marknader. 

Fördelar med föreningar: 

EKONOMISK: 

 Möjligheten att förhandla om ett bättre pris på produkter; 
 Att befria tillverkaren från försäljningsansvaret 
 En bättre branding och marknadsföring av produkter; 
 Möjligheten att förhandla om ett lägre pris på insatsvaror (lägre kostnader); 
 Utökad produktion och medlemmarnas kapitalisering; 
 medlemmars levnadsstandard ökar; 
 Ledamöternas tillgång till information, innovation, samarbetsprojekt och kluster. 
 Att tillhandahålla olika tjänster till medlemmar (teknisk, information och 

konsultverksamhet); 
 Möjligheten att investera i infrastrukturen för lagring- eller bearbetning; 
 Övergången från försäljning av obearbetade jordbruksprodukter till mervärde 
 Aktivera lokala resurser och skapa lokala produkter; 
 Närhet till konsumenten (korta distributionskedjor kan initieras); 
 Förbättrad tillgång till lokala konsumentprodukter; 
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 Försäljning genom stora återförsäljare, mässor, butiker (föreningen ökar därmed 
medlemmarnas förhandlingsförmåga); 
 Enklare tillgång till europeiska medel 
 Bättre hantering av risker inom jordbruket (till exempel genom inrättande av 

fonder). 
 Förverkligandet av välgörande partnerskap för medlemmar (t ex partnerskap med 

utbildningsinstitut, för överföring av innovation); 
 Skapa permanenta och säsongsarbeten. 

SOCIAL: 
 Ökande socialt kapital (återskapande av gemenskapens känsla); 
 Kommunikation och stöd bland medlemmar. 

Fallstudien nedan belyser fördelarna med en sammanslutning av 
fruktodlare och frukt förädlare från Rumänien, främst deras framgång att 
leverera högkvalitativa produkter till rimliga priser. På detta sätt svarar de 
upp till efterfrågan på marknaden och skapar också en positiv inverkan i 
deras lokalsamhällen. 

Fallstudie: Association of Fruiters and Fruits Processors in the Odorhei 
Area (Romania)1 

Föreningen för fruktodlare- och frukt förädlare i Odorhei-området (grundad 
2010) bedriver huvudsakligen lokal ekonomisk utveckling av 
landsbygdssamhällen i isolerade rumänska områden genom hållbar användning 
(bearbetning och försäljning) av sällsynta fruktsorter. Företaget har således två 
huvudsakliga uppgifter: (1) Bevarande av biologisk mångfald genom att 
använda traditionella (gamla) fruktsorter i Karpaterna, (2) öka landsbygdens 
välfärd genom att tillämpa specifik teknologi som passar för lokal biologisk 
mångfald av frukter.  

Detta sociala företag hjälper jordbrukarnas professionella utveckling till att: (1) 
välja de mest anpassade gamla fruktsorterna för deras mikroklimat, (2) odling av 
trädgårdsskötsel, (3) tillämpa organiska metoder med låg insats, (4) 

                                                           
1Detaljerad fallstudie finns tillgänglig online på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/6_romania_fructul_secuiesc_dis.pdf  
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produktutveckling, genom att använda Och utveckla traditionella recept, (5) öka 
jordbrukarnas samarbete för att öka den positiva effekten av deras verksamhet. 

På den ekonomiska dimensionen driver föreningen två bearbetningscentraler 
(tillverkare): (1) i Lupeni för bearbetning av fruktträdgården (äpple, päron, 
plommon, bär), (2) i Zetea för bearbetning av vilda frukter och svampar från 
skogen. Huvudintressenterna är fruktodlare och plockare (vilda frukter och 
svampar) som är villiga att delta i de utvecklingsprocesser som lanserats av 
föreningen. Medlemmarna i föreningen är med, men de har inte ensamrätt att 
använda de faciliteter och stöd som tillhandahålls av föreningen. 

De produkter som framställs hos tillverkarna inkluderar: naturliga läskedrycker, 
sylt, sirap, kylda och härdade produkter. Huvudmarknaden för produkterna är 
den lokala marknaden (butiker, detaljhandlare i regionen och lokala konsumenter 
genom bönder, lokala restauranger och barer, jordbruksmarknader, lokala 
livsmedelsförädlare, hotell och pensioner). Kvaliteten på produkterna är 
viktigast; produkterna tillverkas 100% från frukt utan tillsatser, 
konserveringsmedel eller andra ämnen som används i livsmedelsindustrin. 
Således är priset på produkterna något över medelpriset för liknande produkter 
med mindre fruktinnehåll. Affärsutvecklingsstrategin fokuserar på att förbättra 
kostnadseffektiviteten. Sedan produktionslanseringen har kostnaderna för alla 
typer minskat med 35 procent i genomsnitt och innebär därmed en betydande 
minskning av slutpriserna som erbjuds kunderna. 

Affärsstrategin är starkt kopplad till företagets sociala uppdrag och den centrala 
inverkan de söker. I bearbetningsenheten kommer frukterna uteslutande från 
traditionella sorter, även om det är frukter odlade i gamla fruktträdgårdar och / 
eller frukter / svampar som samlats in från det vilda. Således tillhandahålls den 
unika smaken hos dessa produkter, smakerna hos de vilda och / eller ovanliga 
fruktsorterna förbättrar produkterna. Å andra sidan görs de flesta av 
bearbetningsaktiviteterna manuellt för att säkerställa hantverks karaktären hos 
slutprodukterna. Detta kräver mer arbetskraft än i ett vanligt system, så att 
etablera arbetsplatser och använda de försummade områden i den biologiska 
mångfalden går hand i hand med fördelarna för samhällena på landsbygden. 
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Den viktigaste positiva inverkan i landsbygdssamhällena är relaterad till miljön. 
Storleken på nybyggda eller förnyade fruktträdgårdar har ökat till 300 hektar 
eftersom skogsägarnas, förening på grund av informationen, har förändrat sin syn 
på hur skogen och råmaterialet från skogen utnyttjas på ett hållbart sätt Denna 
kampanj genomfördes av föreningen. 

Å andra sidan kan landsbygdsområden med naturliga turistresurser utveckla 
sociala företag som värderar dessa resurser och skapar en lokal destination till 
gagn för hela lokalsamhället. Fallstudien nedan är en idé för att främja 
hållbar landsbygdsturism genom lokala sociala ekonomins initiativ, som 
stimulerar kollektivt kollektivt entreprenörskap, med positiv inverkan på 
att skydda den enastående natur- och kulturmiljön. 

Fallstudie: Village Life Association (Romania)2 

“Village Life” ger ett exempel på en start på socialt företagande inom hållbar 
turism på landsbygden i Rumänien. Trots att den fortfarande är mycket ung 
(pilot startad 2011), tjänar det ett ökande antal familjer på landsbygden som 
därmed har en extra inkomstkälla från denna turism. Företaget finansieras 
främst av donationer, med ökade intäkter från försäljning av tjänster som länk 
mellan turister och värdar. 
Med tanke på den stora potentialen för fattiga landsbygdssamhällen, det globala 
ökande intresset för självförsörjande och naturnära livsstilar, inledde Village 
Life Association ett landsbygdsprogram för hållbart resande. De skapade ett 
nätverk av byar bland pittoreska kullar och bergsområden, skogar, sjöar, floder 
och andra naturliga eller kulturella attraktioner. Värdarna väljs noggrant ut 
utifrån en tydlig uppsättning kriterier, lever i en anda av landsbygdstraditioner, 
i enkla hem och har ett hushåll med djur, fruktträdgårdar och trädgårdar. 
För en deltagaravgift bor resenären i byhushållen och lär sig av och deltar i det 
dagliga livet på det sätt de traditionellt lever på landsbygden (dvs: 
vinframställning, osttillverkning, som herdar, djurskötsel, fester etc.). 
Programmet ger byborna en möjlighet att öka sina intäkter genom att utnyttja 

                                                           
2 Detailed case study is available online at: 
http://www.ies.org.ro/library/files/new_cropsro_case_study_4_village_life.pdf  
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befintliga resurser (huvudsakligen natur- och kulturmönster) som hittills har 
försummats. Det sociala företaget riktar sig till ekonomiskt missgynnade familjer 
som har erfarenhet av turism, men som med hjälp kan utnyttja befintliga resurser 
(deras traditionella hushåll, naturliga, kulturella levnadssätt och förbättra deras 
levnadsstandard. Den inkomstgenererande verksamheten som föreslås av Village 
Life Association-programmet är öppen för alla som respekterar ett minimikrav 
och som är intresserade av att utöva denna typ av turism. De behöver inte göra 
några initiala investeringar eller ha några yrkesspecifika kunskaper. Stöd och 
formell utbildning ges under vägen. 
De viktigaste verksamheterna i det sociala företaget är: 
- Utveckling och marknadsföring av värdfamiljens nätverk. 
- Utbildning om ansvarig landsbygdsturism gäller för värdfamiljerna. 
- Underlättande av kulturella erfarenheter på landsbygden. 
Programmet arbetar för närvarande i 10 byar (4 län: Valcea, Brasov, Arges och 
Harghita), men planerar att förlängas under det kommande året. Kunder (turister) 
kommer från hela världen: USA, Kanada, Australien, Indien, Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien, Sverige etc. 
Familjerna som deltar i turismprogrammet har ökat sin medvetenhet om varför 
det är viktigt att skydda det naturliga och kulturella arvet runt dem. I ett av de 
byar som Village Life arbetar med, har en språkklass (för främmande språk)för 
vuxna etablerats på initiativ av en av värdarna. Det samhällsorienterande 
programmet bidrar till att fylla klyftan mellan vad bybor kan erbjuda och vad 
staden behöver. 
Village Life vill informellt utbilda och peka på möjligheter, genom att  visa 
deltagarna på goda exempel,  skapa kontakter och nya kunskapskällor. Det 
sociala företaget stimulerar samhällsintegration och deltagande i 
beslutsprocesser och tror att även om top-down-strategier har sin roll så bidrar 
bottom-up-strategier till problemlösning på längre sikt. 

1.4.2. Hantverks-och arbetskooperativ 

Kooperativ är föreningar av individer som syftar till att uppnå gemensamma mål 
för medlemmar, särskilt ekonomiska, men också sociala och kulturella. De styrs 
gemensamt och demokratiskt av medlemmarna, i enlighet med kooperativa 
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principer. I allmänhet upprättas ett kooperativ av en grupp människor som har ett 
gemensamt behov, vare sig konsumenter, producenter eller arbetstagare. 
Hantverk / arbetskooperativ är en av de vanligaste kooperativa formerna i 
Rumänien. De flesta kooperativen är kooperativ typ 1, men det finns också 
kooperativ typ 2 och kooperativa fackföreningar. 
Den kooperativa föreningen är en juridisk person som består av fysiska personer 
och är registrerad i enlighet med bestämmelserna i lag nr 1/2005 (antalet 
kooperativa medlemmar är upptagna enligt lag men inte mindre än 5, 
aktiekapitalet är variabelt och Kan inte vara mindre än 500 RON). Kooperativ 
typ 2 är en juridisk enhet som bildas av första gradens kooperativa samhällen, 
mestadels andra fysiska eller juridiska personer, för att integrera sin ekonomiska 
verksamhet horisontellt eller vertikalt. Det sammanlagda deltagandet av 
kooperativa typ 1 samhällen får i konstitutionen för aktiekapitalet i kooperativt 
typ 2 får inte vara mindre än 67%. 
Samarbetet är särskilt viktigt för människor från landsbygden som utövar 
hantverk, eftersom tillgången till resurser (råmaterial, arbetsutrymme, 
arbetsredskap) i många fall är begränsat. Genom en förening kan fler människor 
dra nytta av resurser som de kan använda gemensamt. 
Trots att hantverkskooperativ finns främst i stadsområden i Rumänien där de 
utför olika aktiviteter främst inom industriellt underhåll, reparation av maskiner 
eller utrustning så är de också lämpliga organisationer för landsbygdsområden. 
De kan arbeta med traditionella lokala hantverk - keramik , keramik, 
mattvävning, traditionell vävning, träbearbetning, etc. 

Fallstudien nedan, från Italien, Trentino-regionen, framhäver att en bra 
affärsstrategi kan leda till en framgångshistoria för ett socialt företagande, 
vilket med tiden kan växa och konkurrera med andra vinstdrivande företag 
på marknaden. 
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Fallstudie: Risto 3 (Italy)3  

Risto3 är Trento-regionens största sociala arbetskooperativ och sysselsätter över 
1.000 personer och når alla lokalsamhällen på hela territoriet. Det är en stor 
framgångshistoria om hur ett kooperativt företag kan växa och konkurrera på 
marknaden med vinstdrivande företag utan att förlora sina kooperativa 
värderingar som tex social integration och omsorg för medlemmarna. Risto 3 
grundades 1990, som en följd av sammansättningen av de två andra 
cateringkooperativ som grundades 1979 och 1982, för att vara mer 
konkurrenskraftiga i hela området och få bättre ekonomisk ställning vid 
offentliga anbud. Risto 3: s huvudverksamhet är: entreprenörsverksamhet inom 
livsmedelssektorn (skolbespisning, lunchmatsalar, matleveranser för 
privatpersoner och företag, banketter och catering), yrkesutbildning för 
arbetstagare, produktion och försäljning av livsmedelsprodukter, förvaltning av 
distributionsfaciliteter, rådgivning och utbildning för externa användare, 
information, nätverkande och underhåll av anläggningar. 

Risto3 affärsstrategi är inriktad på kvalitet, lokal produktion, välbefinnande och 
tillfredsställelse för alla intressenter, från arbetare till kunder. Dessa aspekter 
återspeglas starkt i produktionen och tjänsterna från Risto3, vilket är ett stort 
värde för livsmedelshygien, miljöpåverkan, socialt ansvar och arbetstagarnas 
säkerhet. Risto3 har blivit ledande inom nischerna i skolmatsalar, 
lunchserveringar och catering, med regionens största marknadsandel inom 
sektorn. Lokalproducerade och ekologiska livsmedel används främst för att 
stödja den lokala ekonomin. Olika typer av flextid erbjuds för att hjälpa 
medlemmarna (som främst är kvinnor) att bättre att organisera och få balans 
mellan arbetet- och familjebehoven. 

Risto3s sociala uppdrag är inriktat på tre huvuddelar: att förbättra medlemmarnas 
arbetsvillkor, vara väletablerade inom området och lokalsamhället och ständigt 
förbättra kvaliteten för kunderna. Affärsstrategin är därför inriktad på att 
tillfredsställa och förbättra dessa tre huvudelement med sikte på en ökad 

                                                           
3Detaljerad fallstudie finns tillgänglig online på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/new_crops_it_case_study_3_risto_3_en.pdf  
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produktionskvalitet som värderar lokala produkter i en alltmer effektiv, 
demokratisk och familjeorienterad personalhanteringspolitik. Risto3 är medlem 
i Trentino Federation of Cooperatives och CLA, konsortiet för arbetskraft och 
miljö. Dessutom har den en egen företrädare i Cooperfidi (det kooperativ som 
ger ut bankkrediter) och i sektorkommittén som utarbetar strategiska riktlinjer 
för hela sektorn. Det har också strategiska partnerskap med Cooperative 
Women's Association, flera kooperativa banker och ett kooperativt 
utbildningscenter. 

1.4.3. Finansinstitutioner: kreditföreningar, kreditkooperativ och andra 
typer 

Kreditföreningar 

Kreditföreningar (CAR) i Rumänien är indelade i två huvudkategorier: 
Kreditförbund av anställda (CARS, inrättad enligt lag nr 122/1996) och 
kreditföreningar för pensionärer (CARP), som inrättats enligt lag 540/2002). 

CAR kan betraktas som en del av de ömsesidiga sparbankerna eller 
kreditgarantiföreningarna, med syftet att skaffa medel från medlemmarna i 
"socialfonden" och ge lån till en fördelaktig räntesats för medlemmarna (som 
ibland bistår i speciella situationer tex att ge stöd till begravningsutgifter etc.), 
vilket bidrar till det europeiska målet att förebygga social utslagning. 

Kreditföreningens operativa modell kan sammanfattas nedan: 
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“CARs” klassificeras som finansiella institutioner (icke-bank) och registreras i 
Registry of Non-Banking Financial Institutions av Rumäniens nationalbank. De 
är inte kreditinstitut. 

För närvarande anses kreditföreningar vara en av huvudaktörerna i den sociala 
ekonomin i Rumänien med en viktig roll när det gäller att ta itu med fattigdom 
och finansiell integration i Rumänien. Enligt Eurostat-uppgifter hade Rumänien 
år 2015 den 2: a högsta risken för fattigdom eller social utslagning. Samtidigt har 
Rumänien den största kvoten av personer som bor i landsbygden från Europeiska 
unionen (45% från den totala befolkningen), och enligt Eurostat är risken för 
fattigdom 2 gånger högre i landsbygden (50,8% av befolkningen Med risk för 
fattigdom i landsbygden jämfört med 24 procent i städer). Därför är 
kreditföreningarnas roll mycket viktig, särskilt i landsbygdsområdena. 

För närvarande är de en nyckelaktör med stor potential för att bidra till att lösa 
stora problem med befolkningen (ekonomisk uteslutning och utan bankkontakter, 
överskuldsättning, brist på ekonomisk utbildning) och att skapa och påskynda 
lokal hållbar utveckling genom att börja tillhandahålla Mikrokrediter till 
småföretagens utveckling för sina medlemmar. 

Nedanstående fallstudien visar vikten av att ha kreditföreningar i 
landsbygden, i små byar, där behovet av social finansiering är mycket hög. 
Medlemmarna drar nytta av öppna och överkomliga finansiella tjänster, 
finansiell utbildning och mikrokredit för att utveckla småföretag. 

Fallstudie: Credit Union Tractorul Brasov (CAR Tractorul Brasov IFN) 1 

Organisationen startades 1997 med tanke på behovet av ömsesidig finansiell 
hjälp från sina medlemmar. Samtliga medlemmar gör månatliga inlåning, medan 
de som behöver lån låna rörliga belopp för vilka de betalar en ränta. Räntan som 
ackumuleras återlämnas till medlemmarna efter avdrag för samtliga 
rörelsekostnader och efter lagstadgad avsättning till reservfond. CAR Tractorul 
Brasov IFN är medlem i National Union of Employees of Credit Unions i 
Rumänien, som är en av de bästa 15 unionens hus, från 1912-medlemsländerna. 

Organisationens specificitet och att den är en av de bilar som har utökat sin 
verksamhet till icke “bankmässiga” personer eller personer som har svårigheter 
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att få tillgång till banktjänster genom att öppna 8 kontor i flera kommuner och 
byar i Brasov County: Feldioara, Bod, Halchiu, Prejmer, Sanpetru, Cristian och 
Zarnesti. Dessa personer kan få tillgång till lån för olika ändamål, till exempel: 
att starta ett litet företag, förbättra sin jordbruksproduktion, köpa nya maskiner, 
personliga tillhörigheter, förskott till hus, semester, medicinska ändamål etc. 

Det enda villkoret för personer att ansluta sig till organisationen är att visa att de 
har inkomst från löner eller från annat som kan jämställas med löner, inklusive 
jordbruksproduktion eller andra källor. När du går med i organisationen betalar 
varje medlem 25 lei (ca 6 €), varav 5 lei (1 €) representerar bidraget till social 
kapital, 10 lei (2 €) representerar registreringsavgiften och 10 lei (2 €) 
representerar deras första insättning i socialfonden.  

I det fall det finns ett stort antal medlemmar och de är spridda kring området och 
då inte alla medlemmars närvaro är möjligt vid årsmötet, fastställer styrelsen ett 
representationskommitté för årsmötet. Generalförsamlingens beslut antas med 
enkel majoritet, uttryckta av de närvarande ledamöterna vid diskussionerna. Ett 
undantag ges när diskussionerna syftar till beslut om ändring av stadgar, 
anslutning /utträde länsförbundet, sammanslagningar eller avslutande av 
kreditförbundet, i vilket fall det behövs 2/3 av rösterna för beslutet att antas. 

Kreditkooperativ 

Kooperativa banker är kreditinstitut som bildas som autonoma sammanslutningar 
av individer, förenade frivilligt för att uppfylla sina gemensamma ekonomiska, 
sociala och kulturella behov och ambitioner, vars verksamhet huvudsakligen 
bygger på principen att hjälpa kooperativets medlemmar. 

Lagstiftningen om kreditkooperativ är krishanteringsordningen 99 av den 6 
december 2006 (statsrådsförordning 99/2006) om kreditinstitut och 
kapitaltäckning, avdelning V samordnade kreditorganisationer. 

De två fallstudierna nedan belyser vikten av tillgång till krediter i landsbygden 
och de kan vara en lektion om framgångsrik integrerad lokal socioekonomisk 
utveckling genom social ekonomi. Den sociala ekonomin gav också en lösning 
(mikrokredit) för de medlemmar som ville utveckla småföretag. 
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Kreditkooperativ är en viktig katalysator för utveckling av bondekooperativ, 
familjeföretag, små och medelstora företag etc. och för att skapa regional välfärd. 

Fallstudie: Cajamar Caja Rural (Spanien) 1 

Denna fallstudie fokuserar på inrättandet av en kooperativ landsbygdsbank och 
rollen som kooperativ kredit i socioekonomisk utveckling och innovation. 1955 
var Andalucia-provinsen Almería, i sydöstra Spanien, ett område ofta drabbat av 
torka, med liten infrastruktur och en BNP per capita som var mindre än hälften 
av medeltalet. Det var ett av de fattigaste områdena i Europa. De flesta invånare 
som inte redan flytt på jakt efter bättre möjligheter var bara underleverantörer. 
Idag är det det bästa spanska frukt- och grönsaksodling området med inkomster 
bland de rikaste tredje spanska provinserna i BNP per capita. Almerias snabba 
uppgång är historien om två sammankopplade kooperativa institutioner: dess 
kooperativa bank och dess kooperativt organiserade jordbrukare och deras 
närstående organisationer. Denna omvändning från ödelagda provinser till 
jordbrukskooperativ eller kluster är ett unikt fall eftersom det inte föddes från 
storindustrin utan snarare från småföretag som organiserades i kooperativ och 
finansierades genom kooperativ kredit. 

När Cajamar officiellt blev ett kreditkooperativ kunde det bara ge krediter eller 
ge lån till jordbrukskooperativ. För detta ändamål följde den en strategi att skapa 
kooperativ i många byar/småstäder och att ägna resurser och människor för 
uppgiften. Inlåning från städerna i inlandet där exporten av apelsiner och druvor 
fortfarande var lite lönsam under 50- och 60-talen användes för att finansiera de 
nya behoven hos det nya, bevattnade jordbruket vid kusten. Det var ett dubbelt 
mål: att hitta nya kunder och skapa ett samarbetsnätverk för jordbruket i hela 
provinsen. Eftersom lagstiftningen gradvis urvattnats var den kommersiella 
strategin varierad. Till exempel på 1980-talet behövde medlemmarna inte vara 
bönder och andelen av sådan kredit skulle kunna vara upp till 50%. Cajamar 
strävade efter att göra majoriteten av sina kunder till kooperativa medlemmar, 
oavsett branschens ursprung. 

Cajamar fortsätter att behålla sina förbindelser med landsbygdskooperativen och 
att främja sitt jordbruks "DNA". Den stödjer små och medelstora företag, 
familjeföretag, jordbruksverksamhet, realekonomi och social ekonomi. Det har 
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små kontor i städer där det inte finns några andra finansiella tjänster. 
Aktieägarnas banker finner inte affärsvolymen i småstäder lönsamma nog. 
Cajamar-stiftelsen fortsätter att finansiera försöksgården, Las Palmerillas och 
även ekonomiska och sociala studier. 

För att göra det hjälpte den till att inrätta exportinstitutioner, experimentella 
gårdar, metoder för kunskapsöverföring, små lokala filialer, hjälp med regelverk 
etc. Det insåg också att jordbruksmetoderna var nödvändiga för att vara 
miljömässigt och ekonomiskt hållbara. När sektorn växte så gjorde den 
kooperativa banken vad som kan beskrivas som en "god cirkel". 

BCC förvaltar Cajamar Cooperative Group, som ansvarar för att fungera 
långsiktigt, fastställer handelspolitik, rutiner och riskhantering, kassa, samt 
utfärdande av finansiella instrument, affärsplaner och budgetar. Den förbereder 
koncernredovisning och hanterar tillsynsmän och marknader. Den kontrollerar 
också  överensstämmelsen med goda styrelseformer och bästa praxis. Den styrs 
av Europeiska centralbanken. BCC är verksamt på marknaden via de 1 258 
kontor i Cajamar Cooperative Group. 

BCC har en generalförsamling där medlemmarna röstar. Det finns också styrelse, 
som för närvarande består av 11 styrelseledamöter, varav 3 är kvinnor. Styrelsen 
har som beslutskommitté inrättat en verkställande kommitté med delegering av 
allmänna beslutsbefogenheter. Det följer en kod för god företagsstyrning där 
insyn och flöde av korrekt och aktuell information är central för styrningen 

Inverkan av Cajamar var djupgående och dess påverkan har förändrats över tiden 
i enlighet med livscykelns scen. Anmärkningsvärt är följande effekter: 

Engagera sig ekonomiskt och socialt i ett sårbart samhälle så att den enda 
säkerheten som den hade hade var att i första hand försäkra sig om att 
medlemmarnas verksamhet var värdefull finansiering. Detta ledde till att den på 
djupet blandade sig i  samhällets ekonomiska och sociala aktiviteter. 

Uppmuntra etablerandet av en kooperativt ekonomiskt struktur genom 
inrättandet av kooperativ och samordningen av familjeföretag och små och 
medelstora företag 
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Bygger vidare men går långt bortom relationsbaserad finansiering genom 
proaktiv produktion och spridning av teknisk, ekonomisk och social kunskap och 
spelar en aktiv roll i införandet av detsamma; 

Finansiering / investeringar kraftigt i R + D + I och jordbrukstjänster (det fanns 
inga andra I + D-enheter) 

Skiftande och omvandling av enskild ekonomisk risk (inklusive teknisk och 
experimentell risk) till samhällsrisk vilket innebär att inte bara kooperativa 
banken, utan samhället får gemensam framgång 

Erkänna omvandlingen från bonde till jordbruksföretagare och tillhandahålla 
förvaltning och finansiell utbildning samt stöd till andra institutionella aktörer; 

Med tanke på rollen att förmedla internationella och politiska förändringar och 
EU-politik för medlemmar i samhället. Genomföra strategier för organisk tillväxt 
för att upprätthålla innovation och sektorsökning bland sina medlemmar och att 
diversifiera sin verksamhet utöver lokal specialisering (både sektor och 
territoriell) och därigenom skydda mot otillbörlig, potentiellt flyktig 
koncentration. 

Genomföra strategiska tillväxtstrategier som svar på regeringens integrerade 
integration för att behålla sin styrka både inom och utanför sitt ursprungliga 
territorium 

 

 

Fallstudie: Cassa Rurale di Pergine - Banca di credito cooperativo S.C. 
(Italien) 1 

Pergine Cassa Rurale är en av de viktigaste kooperativa kreditbankerna i 
provinsen Trento, grundat 1920 som har garanterat familjer och lokala små-
medelstora företag tillgång till krediter i nästan 100 år. De har mer än 3000 
medlemmar och en utbredd organisation som arbetar för hållbar ekonomisk och 
social utveckling. Banken utövar social och kulturell marknadsföring 
tillsammans med sin regelbundna bankverksamhet och erbjuder medel för social-
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, kultur- och sportaktiviteter och arbetar med lokala organ och föreningar för att 
svara upp mot samhällets specifika sociala behov. 

Dess grundförklaring var att befria sina medlemmar från den ohållbara bördan 
från lånehajar och för att möta den stora krisen under perioden 1938-1947 när 
många andra landsbygdsbanker tvingades stänga. Aktiviteten i Pergine Cassa 
Rurale utvecklades successivt både när det gällde kompetenser och tjänster som 
erbjöd sig att bli ett av de bästa exemplen på kreditkooperativ i Trentino. 
Kooperativa bankens huvuduppgifter är: spartjänster för kunder och medlemmar, 
kreditförvaltning, specifika kreditprodukter, finansiering för utbildnings-, sociala 
och kulturella projekt. 

Cergus-regionen Pergine har utvecklat en integrerad serie tjänster förutom de 
som krävs av nationella och internationella banker som de har anpassat sig till, i 
enlighet med sitt uppdrag som lokalbank som fungerar för medlemmarnas bästa. 
Med stöd av Cassa Centrale Banca, centralbanken för Casse Rurali Trentine, 
erbjuder Cassa Rurale of Pergine följande tjänster till sina medlemmar och 
kunder till marknadspris och i enlighet med riktlinjerna från Bank of Italy: 

Bankförsäkring  

- Nuvarande konton (föreningar utan konto, föreningskonto, depåkonto, 
familjekonto, ungdomskonto företagskonto, popkonto, personkonto, 
företagskonto, mjuka pensionskonton, universitetskonto, första kontot 

- Insättningskonto 
- Betalkort (Debet Card Partner, Universicard, Debit Card Globe, Skuldkonto, 

Kontokort, Förbetalt Kort + Förutbetalt kort Laddning) 
- Finansiering (Revolverande lån, kortfristig finansiering, långsiktig 

finansiering, konventioner) 
- Investeringar (Investeringsfonder, Kapitalförvaltning, CR Pergine Bonds, 

Besparingar P.A.C., Online Trading: Directa, Online Trading: InBank)  
- Internet bank (InBank sms, InBank ECO, InBank, InBank Business, InBank 

Associations) 
- Andra tjänster (Kassaskåp, POS-utställare, Säkerhetsbox, 

Tidskriftsabonnemang, Telepass-familj) 
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Mikrofond (svensk erfarenhet) 

Studiebesök och fallstudier utvecklade under New Crops-projektet avslöjade 
andra intressanta former av finansinstitut, till exempel mikrofonder i Sverige. 
Mikrofonder är organisationer som erbjuder garantier och annat ekonomiskt stöd 
till den sociala ekonomins organisationer. Medlemmar är organisationer som 
kooperativ, samhällsföreningar, fackföreningar och federationer. Mikrofonderna 
stöder den ekonomiska utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, 
samhällen, lokal utveckling, sociala företag.  

Fallstudie: Mikrofonden Väst (Sverige) 1 

Mikrofonden Väst är en organisation som grundades 2006 och erbjuder garantier 
och annat ekonomiskt stöd till den sociala ekonomins organisationer i Västra 
Götalandsregionen. Syftet med Mikrofonden Väst är att öka företagandet och 
tillväxten av nya och befintliga kooperativ/organisationer inom social ekonomi. 
Detta görs på grund av en unik kombination av råd och engagemang inom ett 
nätverk och naturligtvis också på grund av möjligheten att få finansiering för att 
utveckla idéer. Föreningar med potential att utvecklas kan förbättra sin kvalitet 
och ekonomiska förmåga. Mikrofonden kan erbjuda borgen när en organisation 
behöver banklån för investeringar. På så sätt betyder det att ledare och 
medlemmar inte tar personliga garantier. Föreningen tillhandahåller också andra 
ekonomiskt stöd såsom placering av förlagslån, aktieandelar, mikrolån, 
lokalisering av externt kapital etc. 

Mikrofonden Väst har genom åren varit ekonomiskt engagerad i tjugo företag, 
främst kooperativ och ungefär dubbelt så många har fått råd och riktlinjer.  

Alla aktörer måste gå igenom en affärsprocess när de kooperativa 
organisationerna söker kredit från Mikrofonden Väst. Processen börjar med att 
organisationen gör en due diligence, dvs genomlysning. Därefter analyserar en 
kreditgranskningspanel resultatet och sedan fattar styrelsen det slutgiltiga 
beslutet. I slutänden garanterar Mikrofonden Sverige banken med Mikrofonden 
Väst-medel. Skillnaden mellan Mikrofonden Väst och andra investerarägda 
företag inom samma sektor är att dess demokratiska ägande. Kunden blir ägare 
till Mikrofonden Väst och det är ett öppet medlemskap med en medlem, en röst. 
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Mikrofonden Väst har andra möjligheter till anpassningar än bankerna och 
kommunerna. Utöver garantier kan Mikrofonden Väst erbjuda stöd genom 
offentlig finansiering, olika lösningar, specialanpassade produkter för när många 
vill stötta finansieringen, placera medel i medlemsbidrag i kooperativa 
ekonomiska föreningar etc. 

Mikrofonden Väst i Sverige är en del av lösningen för att stödja tillväxten av 
sociala företag som främst sysselsätter människor som varit långt ifrån 
arbetsmarknaden. Mikrofonden Väst gynnar antagandet av demokratiska praxis 
av kundernas demokratiska företag i form av kooperativ. Finansiella lösningar 
speciellt anpassade till denna målgrupp har utvecklats. Dessa arbetar också för 
organisationsformerna ideella föreningar och kooperativa ekonomiska 
föreningar, som inte är kända av bankerna. Genom samarbete med etablerade 
aktörer (som Almi, banker etc.) kan man fördela resurser och medel till 
målgrupper som inte annars möter dessa etablerade aktörer. 

1.4.4. Samverkan 

Commons är organisationer som förvaltar gemensamma resurser, främst skogar 
och betesmarker. Det kan också omfatta jaktområden, fiske, sjöar etc. 
Traditionell historisk gemensam egendom i landsbygden, främst bergsområden, 
Etablerad i Rumänien efter revolutionen, enligt lagen nr. 1/2000 och 247/2005, i 
samband med återbetalning av jordbruks- och skogsmarker till de tidigare ägarna. 
Den juridiska formen är den för en förening men med särdrag som begränsad 
vinstutdelning bland medlemmarna. De främsta fördelarna med återförandet av 
commons var att erbjuda jobb, tillgång till organisationens tjänster, anläggningar 
för förvärv av trämaterial, anläggningar för koncession av skogarna. 

Vasile M. and Mantescu L. (2009) Erbjöd en mycket bra förklaring av commons 
operativa modell1: "Enligt rätten till tillgång till den gemensamma egendomen 
kan man hitta två typer: jämlikar och ojämlikar. Den jämlika typen innebär att 
alla i byn har rätt till lika delar av trä, och att varje man eller kvinna över 18 år 
har rätt att välja president och ledamöterna i byalaget. Med andra ord: en man, 
en aktie, en röst. (...). Den andra typen kan också kallas genealogisk typ: endast 
vissa bybor har rätt att få tillgång till, om och bara om föräldrarna hade aktier i 
Obstea. I de flesta fall av ojämlik Obstea delas de pengar från överskottet av 
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träutvinning ut mellan ägarna av aktier, som aktier från ett företag. I båda typerna 
finns det bara en egendomstitel, Obstea äger skogen. Skillnaden är att i den första 
typen Obstea betyder hela byn, medan den andra, bara en del av den. I båda fallen 
är egendomen odelbar, men man kan inte stänga sina aktier från den 
gemensamma egendomen eftersom man inte ens vet var dessa aktier är belägna 
och markytan kan inte säljas utanför obsten enligt lagen. " 

Inom ramen för projektet PROMETEUS – “Att främja den sociala ekonomin i 
Rumänien genom forskning, utbildning och yrkesutbildning enligt europeiska 
standarder "(POSDRU ID 57672), samordnad av utvecklingsstiftelsen för det 
civila samhället, experter från Institutet för forskning om livskvalitet - rumänska 
akademin, partner i projektet, Genomförda och utvecklade fallstudier på 
commons, betonar deras positiva påverkan som sociala företag i landsbygden 
med betesmarker och skogar. Vi citerar nedan från Fallstudien av 
ObsteaViisoara.  

 

Fallstudie: Obstea Viisoara1 

Viişoara ligger i Vrancea County, nära Vidra kommun. Obsten, som är verksam 
inom området, äger 3 000 hektar skog med trädbevuxen bete och marken tjänar 
också två mindre byar, Balan och Catun. Förutom inkomstkällor från försäljning 
av trä är andra intäkter försäkrade från djurhållning och fruktodling. 

Kriterierna för att tilldela egendomsrättigheter är de av egalitära obsten, alla 
medlemmar över 18 år som har rösträtt och implicit tillgång till 
egendomsförmånerna. Fördelarna för varje hushåll inkluderar 1 kubikmeter trä 
för byggande och med godkännande av generalförsamlingen kan upp till fem 
kubikmeter per familj tilldelas. Beslut fattas vid bolagsstämmorna där 
prioritetslistan överenskommits. De flesta av besluten riktar sig till investeringar 
i lokalsamhället, särskilt vid byggandet eller reparationen av vägar. 

Dessutom har Obsten varit finansiellt inblandad i renoveringen av en 
skolbyggnad och i nuvarande byggnad är bröllop, dop och möten organiserade. 
Några av rummen är tex ett medicinsk mottagning och i ett annat rum finns en 
dagis för barnen. 
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2.  Hur man startar upp ett socialt företag – steg för steg 

Step 1 - Diskussionsmöte – identifiera gruppens/samhällets sociala och 
ekonomiska behov 

Sociala företag består av grupper av individer som har ett huvudsakligt 
gemensamt intresse. 

Kooperativ är ofta födda av ett problem, missnöje eller, mer allmänt, ett behov 
som uttrycks av folket. Därför är kärnan i ett coop själva folket. 

Att skapa ett kooperativ är viktigt för att ha en god sammanhållning bland 
medlemmarna, delade mål och väletablerade, positiva och respektfulla relationer. 
Medlemmens deltagande när det gäller engagemang och tid till kooperativens 
aktiviteter beaktas mer än det ekonomiska stödet. Det innebär att förutom 
gynnsamma ekonomiska förutsättningar kräver tekniska krav, ekonomiska 
resurser, goda kunskaper om juridiska, skapandet av ett kooperativ en djupare 
kunskap om innebörden av kollektivt ägande. Finns det grund för gemensamma 
mål och en överenskommelse om hur man når dem? 

Gruppen som vill skapa ett socialt företag måste ha ett inledande diskussionsmöte 
där de kommer att identifiera sitt eller samhällets sociala / ekonomiska behov. 

 Behöver gruppen / samhället tillgång till kredit, ekonomisk stöd? 
(Kreditföreningar, kreditkooperativ) 
 Behöver gruppen / samhället arbetskraftskapitalisering (i stort sett är alla företag 

som ägs av dem som arbetar i det sociala företaget) eller egen 
produktionskapitalisering? (maskiner, fiskeri, jordbruk eller 
producentkooperativ) 
 Behöver gruppen / samfundet gemensam användning av en individ eller kollektiv 

egendom? (Skogsägarnas föreningar, commons); 
 Behöver gruppen / samfundet som konsumenter varor av en viss typ - naturlig, 

organisk? (Förening för böndernas jordbruk) 
 Går gruppen / samhället som konsumenter överkomliga varor? 

(Konsumentkooperativ, tjänster / verktyg kooperativ) etc. 
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Step 2 - Definiera affärsidén och genomförbarhet 

Gruppen måste etablera idén om det sociala verksamheten, vilken ska vara 
mycket tydligt för de produkter / tjänster som kommer att produceras och 
marknadsföras. 

Det är tillrådligt att analysera affärsidén genom SWOT-analysen. 

SWOT-analysen eller SWOT-matrisen är en planeringsmetod som utvärderar 
fyra delar i en organisation: styrkor (fördelar gentemot andra), svagheter 
(nackdel i förhållande till andra), möjligheter (externa element i miljön som 
kan användas för att övervinna svagheterna eller som En fördel) och hot (yttre 
element i miljön som kan ge problem eller nackdelar). När man använder den 
måste man ange den sociala affärsidén och identifiera de interna och externa 
faktorer som är gynnsamma och ogynnsamma för att uppnå detta mål. 

Om affärsidén passerar SWOT-analys, är det lämpligt att kontrollera 
affärsmöjligheterna: 

 Har du potentiella kunder för det sociala företagets produkter / tjänster? 
 Kan du prata om en nisch för ditt sociala företag? 
 Hur mycket måste du producera och sälja för att nå break-even-punkten? 

(Inkomster = utgifter) 
 När kommer break-even-punkten att nås? (I 6 månader, 1 eller 2 år?) 

Step 3 – Utveckla en affärsplan 

Affärsplanen är ett beslutsverktyg: det stöder affärsidén, identifierar och 
kvantifierar aktiviteter, mottagare, tidslinje och utgifter som behövs för att 
genomföra affärsidén. Det här redskapet beskriver hur det nya kooperativet anses 
ha nått sina mål: hur många anställda det kommer att vara, vilka roller och med 
vilka hjälpmedel, vilka som kommer att vara mottagare av tjänsterna och de varor 
som tillhandahålls. Hur ekonomiska resurser kommer att samlas och hur dessa 
kommer att fördelas. 

Affärsplanerna uppdateras regelbundet för att förbättra det sociala och 
ekonomiska resultatet för det sociala företaget (om den endast används som ett 
internt dokument). Som ett externt dokument måste en bra affärsplan vara tydlig 
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och imponerande för att övertyga och säkra för eventuella framtida investeringar, 
kunna tillhandahålla all information för att utvärdera soliditeten och 
tillförlitligheten i entreprenörsprojektet självt. En eventuell sund affärsplan ska 
samla in följande innehåll: 

1. MODELL 

A. Titelsida -  Den första sidan innehåller företagets namn, affärsplanens namn, 
datum för start och tidsintervall. Författaren måste också ange om det är ett 
internt dokument eller det har ett annat syfte. 

B. Sammanfattning -  En sammanfattning av 10-15 rader som sammanfattar 
nyckelfakta och information och som även innehåller de viktigaste finansiella 
uppgifterna. 

C. Beskrivning av verksamheten - presenterar affärs historien, situationen vid 
tidpunkten för upprättandet av affärsplanen, den kan också innehålla en 
SWOT-analys med tolkning (de relevanta slutsatserna av behovet av 
utveckling / utveckling av verksamheten på ett sätt Eller en annan). Både 
finansiell information och information om den sociala ändamålet och hur det 
har uppnåtts hittills ingår. 

D.  Marknadsplanering -  presenterar den nuvarande marknadsföringsplanen 
och dess utveckling under affärsplaneringsperioden (vanligtvis 3-5 år): 
produkter, priser, placeringar och marknadsföring av alla produkter och 
tjänster; detaljerade produkter och tjänster beskrivs med prissättningspolicy 
för varje produkt / produktkategori och presenterar hur kunden kommer i 
kontakt med de erbjudna produkterna / tjänsterna. Försäljningen kommer att 
kunna förutsägas och marknadsbudgeten kommer att utvecklas. 

E.  Operativ planering - Investerings- och produktionsplanen presenteras. 
Denna plan innehåller en detaljerad och noggrann beskrivning av den 
maximala produktionskapaciteten (i volymer - visar hur många produkter som 
ska produceras vid maximal kapacitet), den faktiska produktionskapaciteten 
beräknas på grundval av specifika beräkningar (ingen teknologisk linje 
arbetar hela tiden på maximal kapacitet så det mest exakta är att denna 
uppskattning tar hänsyn till eventuella defekter, döperioder, korrelation av 



38 

produktionskapacitet med storleken på marknaden som presenteras i 
marknadsmixen), behovet av råvaror, förbrukningsvaror och verktyg och 
teknik för produktion / föreslagen marknadsandel. 

F. Samtidigt planeras de mänskliga resurserna i verksamhetsplanen - den 
kommer att presentera den nuvarande situationen för personalresurser (antal 
anställda, kvalificeringsstruktur, arbetsnormer, utbildningsbehov för 
personal, lönepolitik, hur man anslår personalresurser, ledarskap, etc.). Det 
kommer att beräkna antalet skapade arbetstillfällen och när de kommer att 
finnas tillgängliga kommer en analys av effekterna av affärsplanen för 
personalresurser att göras. Planeringsverktyg som Gantt och PERT-
diagrammen kommer att användas i verksamhetsplanen. 

2. FINANSIELL MODUL (Finansiell planering): 

A. Identifiera resurser som behövs för att genomföra affärsplanen - Alla 
nödvändiga resurser (personal, logistik, råvaror och förbrukningsvaror etc.) är 
ekonomiskt kvantifierade. Praktiskt taget upprättas den planerade 
affärsbudgeten under samma period som affärsplanen. För det första året finns 
det månatliga och kvartalsvisa serier, och för följande år presenteras årliga 
serier. Denna schemaläggning görs mycket sällan i mer än 5 år, eftersom 
beräkningsgraden minskar när tidshorisonten ökar. Om affärsplanen 
utvecklas för att erhålla kapital för långfristiga avskrivningar kommer 
affärsplanen att täcka återhämtningsperioden. 

B. Planering av fasta och rörliga kostnader- Detta inbegriper bland annat den 
genomsnittliga kostnaden för produktion / produkt, produktens 
genomsnittliga försäljningspris, rörliga kostnader för att göra en produkt 
(detaljerad kostnadslista), de fasta kostnaderna som ska täckas från 
försäljningen av produkterna, Genomsnittlig lastkapacitet (som% av den 
maximala produktionskapaciteten som ska användas varje månad under det 
första året och varje år - år 2-5). 

C. Finansiell och bokföringsplanering -Resultaträkningen, balansräkningen 
och kassaflödesprognosen för hela den tidsperiod som affärsplanen hänvisar 
till kommer att förutses, var noga med att korrekt ange uppgifterna vid 
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tidpunkten 0, vanligtvis de senaste räkenskapsåren för Vilka det finns 
finansiella rapporter avslutade, liksom prognosdata som affärsplanen 
genomförs. Avskrivningarna på de anläggningstillgångar som förvärvats för 
genomförandet av affärsplanen och driftskostnaderna för de investeringar som 
gjorts kommer också att införas. Varje figur måste grundas i den berättande 
delen av affärsplanen, och varje sak i berättelsen ska ha en korrespondent i 
den ekonomiska redovisningen planeringen. 

D. Prestandaindikatorer - De viktigaste årliga finansiella indikatorerna för 
perioden som omfattas av affärsplanen: investeringens nuvärde, 
lönsamhetsgraden, det mervärde som produceras, arbetsproduktiviteten, den 
interna avkastningen på det investerade kapitalet etc. Det finns Situationer där 
det, beroende på de förutsagda riskerna, är nödvändigt att beräkna 3 varianter 
av indikatorer: i den mest gynnsamma situationen, i den värsta situationen och 
i den medellånga risk situationen. 

E. En utgångsstrategi kan också presenteras. 

3. BILAGOR - Arkivskisser, prisutbud och tekniska datablad som använts för 
att underbygga affärsplanen, eventuella uppgifter och dokument som anses 
relevanta för affärsplanens avsedda syfte (kopior av de erhållna godkännandena, 
kopior av intyg, patent, eventuella dokument som kan öka Affärsplanens 
trovärdighet och hjälpa användaren att använda affärsplanen korrekt). 

Step 4 – Att välja juridisk form för det sociala företaget 

RUMÄNIEN   

De viktigaste juridiska formerna för sociala företag är: 
Föreningar och stiftelser (Även kända som icke-statliga organisationer) är 
privata, formella, frivilliga och autonoma organisationer som inrättats enligt 
förordning nr. 26 av 2000, med senare ändringar och kompletteringar. 
Kooperativ:  
Kooperativ 1: a graden är en juridisk person som består av fysiska personer 
och registrerad enligt bestämmelserna i lag nr 1/2005 (antalet kooperativa 
medlemmar är upprättat enligt lag men inte mindre än 5, kooperativets sociala 
kapital är variabel och kan inte vara Mindre än 500 Ron).  
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Kooperativ 2:a graden är en juridisk enhet som består av majoritet av första 
yrkesorganisationer och andra fysiska eller juridiska personer, för att integrera 
den ekonomiska verksamhet som utförs av dem horisontellt eller vertikalt. Det 
samlade deltagandet av kooperativ typ 1 i bildandet av aktiekapitalet i kooperativ 
typ 2 får inte vara mindre än 67%. 

Ramverket och den särskilda lagstiftningen för samarbete i Rumänien är 
representerad av: Lag nr. 1 av 21/02/2005 om kooperativets organisation och 
funktion, lantbrukskooperativ lag 566/2004, regeringens akutförordning 
99/2006 om kreditinstitut och kapitaltäckning: Avdelning V - 
Samarbetsorganisationer, godkända med ändringar och kompletteringar enligt 
lag Nej. 227/2007. 

Kreditföreningar: Kreditföreningar av anställda (CARS, upprättad enligt 
lag nr 122/1996) och Kreditförbund för pensionärer (CARP), upprättad enligt 
lag 540/2002). 

SPANIEN 

Kooperativ anses vara en del av den sociala ekonomin i Spanien. För 
jordbrukskooperativ är de tillgängliga juridiska formerna: Kooperativ 
(jordbruks- eller mark)  "Explotación Comunitaria de la Tierra) eller 
Agricultural Transformation Companies-S.A.T. (Sociedades Agrarias de 
Transformación") som är en hybridform speciellt för jordbruks- och 
skogsbruksrelaterad verksamhet där i vissa fall röstning sker i förhållande till 
kapital. 

Arbetskooperativ har visat en stor potential för att skapa sociala företag i 
Spanien. I denna typ av företag hör huvuddelen av kapitalet till arbetarna. Att 
arbetarna är partner, gynnar  den egna motivationen för projekten de står inför. 
Minsta krav är tre personer och formaliteterna för registrering liknande dem för 
annan kommersiellt företag. 

Ömsesidiga sammanslutningar är sammanslutningar av personer, ej 
vinstdrivande, med demokratisk struktur och förvaltning, som utövar en frivillig 
försäkringsverksamhet som kompletterar systemet för socialförsäkringssystem. 
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Särskilda sysselsättningscentra är företag som kombinerar ekonomisk 
lönsamhet och deras deltagande på marknaden med sitt sociala engagemang för 
grupper med färre möjligheter på arbetsmarknaden. Personalen är i majoritet 
bestående av funktionshindrade (deras antal får inte vara mindre än 70% av det 
totala antalet arbetstagare). De utvecklar en konkurrenskraftig produktiv 
kapacitet som gör det möjligt för dem att introducera sina produkter på 
marknaden. 

Arbetsförmedlingsföretag Definieras som "lärande strukturer, i kommersiell 
form, vars syftar är att möjliggöra tillgång till anställning av missgynnade 
grupper genom utveckling av en produktiv verksamhet, för vilken en process för 
införande är utformad, samtidigt med ett konventionellt anställningsförhållande 
". De måste ha en procentandel av arbetstagare vid införandet, beroende på varje 
autonom gemenskap, som kommer att sträcka sig mellan 30% och 60%. 80% av 
resultaten återinvesteras i bolaget. 

Fiskarnas gillen Är ideella föreningar från den offentliga sektorn som 
representerar ekonomiska intressen för fiskefartygsägare och arbetstagare, som 
fungerar som samråds- och samarbetsorgan för de behöriga 
sjöfartsmyndigheterna. Deras ledning är utvecklad för att möta deras 
medlemmars behov och intressen, med engagemang för att bidra till lokal 
utveckling, social sammanhållning och hållbarhet. 

Föreningar för funktionshindrade Huvudegenskaperna hos denna associativa 
rörelse är inriktade på att tillhandahålla tjänster där den lukrativa sektorn 
misslyckas. De demonstrerade kapacitet för innovation för  

att möta de behov som uppstår i samhället och för att försvara sociala, juridiska, 
administrativa eller andra förändringar, alltid för att försvara rättigheter och 
friheter för personer med funktionshinder. 

Stiftelser Är ideella organisationer som, beroende på deras medlemmars 
frivilliga vilja, har sina tillgångar permanent påverkad av att ett mål av allmänt 
intresse uppnås. Grunden för social ekonomi måste följa principerna om social 
ekonomi från lag 5/2011. 

======================================================== 
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ITALIEN  

De viktigaste kooperativa typologierna är produktions och arbetskooperativ, 
konsumentkooperativ, kooperativa kreditbanker, sociala kooperativ (typ A och 
B). 

Sociala kooperativ Regleras av lag 381/1991, utfärdad av den italienska staten, 
som reglerar konstitutionens process och de specifika aktiviteterna. 

Kooperativa kreditbanker Baseras på 1993 Testo Unico Bancario 
(konsoliderad lag om bankverksamhet) och enligt instruktionerna från Banca d 
'Italia (Bank of Italy), som är fullfjädrade lagar. 

Produktion och arbetskooperativ avser lag 142/2001, som reglerar 
arbetstagar/medlemsfrågor. 

Jordbrukskooperativ förvaltas genom bestämmelserna i både 
lagstiftningsdekretet n.228 18 maj 2001 och av n.99 på professionellt 
jordbruksföretagarskap den 29 mars 2004. 

Lag 155/2005 reglerar de intresseområden och de juridiska former som ett 
socialt företag kan anta. 

Ett socialt företagande är ett privat juridiskt ämne, autonomt från den offentliga 
förvaltningen, som bedriver produktionsaktiviteter enligt 
entreprenörskapskriterier (kontinuitet, hållbarhet, kvalitet). I motsats till 
traditionella företag handlar sociala företag dock enligt ett uttryckligt socialt 
mål: Huvudsyftet är inte att generera ekonomiska vinster och vinster utan att 
tillhandahålla varor och tjänster antingen till sina medlemmar, till samhället i 
stort eller till missgynnade sektorer av samhälle. Dessa företag kan involvera 
olika typer av intressenter (från volontärer till finansiärer), både vad gäller 
egendom och ledning. De upprätthåller starka förbindelser med det lokala 
samhället där de är verksamma och får de resurser de behöver från ett flertal 
källor: från den offentliga förvaltningen (för de tjänster som anses vara viktiga 
enligt folkhälsan), från välgörande donationer av pengar och arbete, men också 
Från marknaden och från privat efterfrågan. Därför kan sociala företag ha olika 
juridiska former, andra än de klassiska: coop / s.r.l. (Aktiebolag) / s.s. 
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(Aktiebolag). De former som oftast används är S.P.A. (Aktiebolag för sociala 
kooperativ och s.r.l. aktiebolag) för sociala företag 

======================================================== 

SVERIGE  

Kooperativ ekonomisk förening och arbetsintegration socialt företagande.  

Den svenska kooperativa ekonomiska föreningen är skräddarsydd för 
samarbete. Kooperativa företag kan köras under en mängd olika 
företagsstrukturer. En kooperativ ekonomisk förening är ofta idealisk, eftersom 
den relevanta lagstiftningen är utformad för att hantera ett demokratiskt 
förhållningssätt till ägande. Samtliga gemensamma ägare / medlemmar i 
föreningen har en omröstning och de bestämmer gemensamt hur man fördelar 
ett överskott. En kooperativ ekonomisk förening (gemensamt med ett 
aktiebolag) är en juridisk person som måste bestå av minst tre personer eller 
företag och medlemmarna måste gemensamt besluta om storleken på 
startkapitalet. 

Arbetsintegration sociala företag kan ha olika företagsformer - de kan 
organiseras som ekonomiska föreningar, företag, ideella föreningar eller 
stiftelser. 

Step 5 – Registrering av det sociala företaget 

RUMÄNIEN: 

Registreringsprocessen varierar i linje med den valda juridiska formen. Till 
exempel är ett kooperativ registrerat i Handelsregistret tillsammans med företag. 
Föreningar eller stiftelser, genom domstolsbeslut, är registrerade i 
Föreningsregisteret och stiftelserna. 

För kooperativ är aktiekapitalet variabelt och får inte understiga 500 lei. Minsta 
antal kooperativa medlemmar i kooperativ är upprättad enligt lag men inte 
mindre än 5. 

När det gäller föreningar - krävs minst 3 medlemmar och kapital vid anmälan 
måste vara minst en minimala månadslön. 
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Statusen för socialt företagande erkänns genom ett socialt företagscertifikat. 

De juridiska personerna ansöker om socialt företagscertifikat om 

 Den verksamhet som utförs har en social avsikt 
 Respekterar principerna om social ekonomi 
 överensstämmer med alla kriterier (socialt syfte / till förmån för ett samhälle, 90% 

av vinsten återinvesterad i socialt syfte, lås på tillgångar - tillgångar efter 
likvidation överförs till andra sociala företag, socialt kapital mellan anställda - 
skillnader mellan löner på högst 1 till 8) 

De obligatoriska handlingarna lämnas in till länsstyrelsen för sysselsättning, 
respektive Bukarests kommun, inom vars territorium huvudkontoret för det 
sociala företaget ligger. Certifikatet är giltigt i 5 år och kan förlängas successivt 
i ytterligare 5 år. 

WISE-status för arbetsintegration (Social Integration) är certifierad av Social 
Label. Utöver de kriterier som krävs för det sociala företaget måste WISE också 
uppfylla kriteriet om min. 30% av de anställda tillhör en utsatt grupp. 

Den sociala etiketten innehåller intyget som bekräftar statusen för WISE, med en 
giltighetstid på 3 år från utfärdandedagen, liksom det specifika synliga 
identitetsmärket, vilket är obligatoriskt att tillämpa på produkterna, gjorda eller 
utförda verk eller till handlingar som bevisar att en tjänst tillhandahålls. 
Instruktioner för användningen av det specifika identitetsmärket finns i 
Identitetshandboken i enlighet med beställningsnummer. 1986 av 04.10.2016 av 
Ministeriet för arbete, familj, socialt skydd och äldre. 

SPANIEN Registreringsförfarandena för sociala företag varierar enligt rättslig 
form och relevanta krav, men de flesta sociala företag är kooperativ. 

Kooperativ har sitt eget register, beroende på var de är finns och beroende på om 
de valde att styras av regional eller nationell kooperativlagstiftning. Den initiala 
kostnaden är bidraget av socialt kapital, normalt ett belopp som inte understiger 
3 000 euro. Vanligtvis använder kooperativ en professionell företagsrådgivare 
för sitt bildande. Det officiella registret över kooperativ granskar stadgarna utan 
kostnad (bekräftar att de överensstämmer med lagen). 
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Notariekostnaderna kan inte undvikas. Notarieavgifter är per sida (30 cent) i 
Spanien förutom en procentandel av transaktionen. Även om avgifter kan vara 
betydande för många typer av kommersiella transaktioner för kooperativ är det 
ca 1% av kapitalet vid etablering. 

ITALIEN - Trentino:  

Efter de grundande medlemmarnas begäran upprättar notarius publicus genom 
en offentlig handling memorandumet, definierar normerna för kooperativets 
verksamhet och stadgar som reglerar kooperativets funktion. Memorandumet 
innehåller juridiska uppgifter: personuppgifter av medlemmar, beteckning och 
adress till kooperativets huvudsakliga säte och eventuella sekundära platser, 
socialt ändamål, andel av det kapital varje medlem har tecknat, kreditvärde, krav 
för medlems tillträde, uttag eller uteslutning, antal administratörer och revisorer. 

Den sociala syftet måste vara noggrant upprättad, eftersom den definierar den 
specifika aktivitet som ska genomföras för att genomföra det mål som kooperativet 
har skapats. T.ex. ett arbetskooperativ som ger sysselsättning för sina medlemmar 
måste specificera inom vilket yrkesområde de ska genomföra sina aktiviteter: 
mattjänster, städning, skötsel av idrottsanläggningar, underhåll av offentliga miljöer 
mm. 

I förhållande till definitionen av socialt syfte fastställs antagningskrav för 
medlemskap . Det sociala kapitalet är variabelt. Den del som betalas ut är 25 €, 
medan maximibeloppet är 100 000 € och ett minimum antal medlemmar krävs 
(9). Med tanke på denna variation varierar det sociala kapitalet i enlighet med 
medlemmarnas upptagande eller utträde. Denna regel är relaterad till principen 
om "öppen dörr": den som delar och stödjer kooperativa principer och kan bidra 
till att nå det sociala ändamålet får fritt delta i samarbetet. När det gäller 
producent-arbetskooperativ och jordbrukskooperativ krävs minst 3 medlemmar 
och minimikapitalet är 50 euro.   

Memorandumet måste vara registrerat på provinsregistret för handelskammaren 
i provinsen Trento. Kooperativet är sedan inskriven i en viss del av det regionala 
kooperativregistret i enlighet med arten av den genomförda verksamheten. Syftet 
med registret är att ge en översikt över kooperativ som kan fungera lokalt. Därför 
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behöver kooperativ inte lämna ytterligare information för att upprätthålla 
registreringen. Registreringen återkallas om kooperativen har ifrågasatts eller är 
stängda. 

Kreditkooperativa banker är också registrerade till en viss motståndare: 
Bankregistret innehas av den italienska bankföreningen (ABI). När det gäller 
social kooperativ finns det särskilda förfaranden och krav för registrering av 
kooperativ. Dessa krav är: ett grundkapital och minst 9 medlemmar. Alla 
medlemmar är skyldiga att vara behöriga inom kooperativets huvudsakliga 
verksamhetsområde (sociala tjänster och vård). 

Med tanke på den ömsesidiga karaktären är kooperativ berättigade till 
skatteincitament, förutsatt att de uppfyller ovannämnda krav. Med tanke på 
skatteförmånerna utsätts kooperativ för ett särskilt övervakningssystem som 
utövas av den offentliga myndigheten och de representativa föreningarna 
(Federazione Trentina della Cooperazione). 

En gång i drift kan kooperativet anmäla sig till Federazione Trentina della 
Cooperazione och bli medlem, som de flesta kooperativen i Trentino. 

SWEDEN 

En ekonomisk förening måste vara registrerad hos Bolagsverket innan den kan 
börja göra affärer. Medlemmarna av föreningen startar föreningen och skriver 
föreningens föreskrifter. Registreringen måste ske senast sex månader efter det 
att beslutet fattades för att bilda föreningen. Efter registreringen blir föreningen 
juridisk person och är försedd med rikstäckande skydd för sitt namn. Det är 
möjligt att använda onlinetjänsten för att ansöka om detta tillstånd. En ekonomisk 
förening måste ha en revisor. Revisorn av mindre ekonomiska föreningar behöver 
inte vara en auktoriserad eller auktoriserad revisor. Det räcker om han eller hon 
är kompetent för uppdraget. 

En ideell organisation karaktäriseras av icke-vinstdrivande syfte och / eller att 
dess verksamhet är ideell. En förening som främjar medlemmarnas ekonomiska 
intressen anses inte vara ett ideellt syfte. För en sådan förening, såsom en 
fackförening, att vara en ideell organisation i juridisk bemärkelse, kan de 
aktiviteter som åtagits för att främja syftet inte vara av kommersiell karaktär. En 
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ideell organisation kan inte vara både ekonomisk verksamhet och syftar till att 
främja sina medlemmar ekonomiskt. 

En ideell organisation kan ansöka om en företagsidentitet från svensk skatt. Det 
kan inte registreras hos Bolagsverket. 

Step 6 - Implementera affärsplanen och starta verksamheten 

Du kan nu börja arbeta! Bara implementera din affärsplan och kom ihåg 
att ett framgångsrikt företag betyder ungefär 1 - 2 års hårt arbete!  

Glöm inte ditt sociala uppdrag och försök hitta ett sätt att mäta ditt sociala 
företags påverkan. 

Vi föreslår några exempel på effektindikatorer som ska användas: 

1. Resultat: uppnådda resultat och lärdomar 

 Årliga sociala och ekonomiska resultat - vart femte år sedan starten och / eller de 
senaste tre åren 
 Tillgångar , kapital , produktion, 
 Omsättning / Försäljning, vinst / förlust 
 Sociala förmåner - beskriv fördelarna för medlemmarna (medlemskap), 

indikatorer som används för att utvärdera företaget. 
2. Beskriv de bredare sociala / miljömässiga konsekvenserna i dina 

samhälls - spill-over-effekter under de senaste 3-5 åren i några ord. 



När det gäller sociala företag kan vi tala om ett specifikt tillvägagångssätt: 
Participatory Governance (deltagande styrning). Ett socialt företag har en 
deltagande karaktär av att involvera parterna eller intressenterna som berörs av 
dess verksamhet och utövandet av det demokratiska beslutsfattandet, baserat på 
en medlems - en röst snarare än kapitalägandet eller aktieägarna.  

I allmänhet finns det tre skäl till att utveckla styrelseformer i sociala företag.  
 Behovet av insyn, 
 Behovet av professionalisering, och  
 Behovet av att bedöma och övervaka sociala företagandets prestation. 

I sociala företag är styrningsstrukturen baserad på generalförsamlingen, 
styrelsen och ett oberoende tillsynsorgan. Men andra aktörer är också skyldiga 
att spela en roll. 

Generalförsamlingen är, som i det klassiska företaget, det högsta beslutande 
organet. Den består av medlemmarna i det sociala företaget, det vill säga fysiska 
eller juridiska personer som uppfyller de lagstadgade medlemskapskraven och 
som har ett intresse för företagets uppdrag. Medlemmarna har de bredaste 
rättigheterna, däribland rösträtt, men deras främsta mål är inte att uppnå maximal 
vinst för företagets verksamhet. Generalförsamlingen, som har den mest 
omfattande makten, bestämmer viktiga riktlinjer för socialt företagande. Dess 
främsta roll är att säkerställa det sociala företagets bästa och uppnåendet av sitt 
uppdrag, godkänna räkenskaperna och budgeten, besluta om tilldelning av 
överskott och utse och avvisa cheferna. 

 

3. Viktiga frågor för framgångsrik styrning och drift av ett socialt 
företag 

3.1 Demokratisk styrning. Styrningsstruktur 

Styrning definieras formellt som "system och processer som säkerställer en 
organisations övergripande riktning, effektivitet, övervakning och ansvar" 
(Cornforth, 2003). Styrningsmekanismer kan innefatta styrelser, 
övervakningssystem och signaleringsmekanismer som rapportering eller 
uppförandekoder. 
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Oavsett den juridiska formen av organisationen av det sociala företaget är 
styrelsen den som styr, övervakar och ansvarar för organisationens nuvarande 
verksamhet. Graden av engagemang i förvaltningen av nuvarande verksamhet 
beror emellertid på storleken, erfarenheten och användningen av varje organisa-
tion, och det som uttrycks i stadgar, lagar och regelverk.

Ordningen i en förenings styrelsesstruktur ser som regel ut så här:

Slutligen, i sociala företag, uppmanas andra aktörer att spela en roll i 
styrningen:

När det gäller de interna aktörerna är det i första hand som i den klassiska 
privata sektorn ofta kommittéer av styrelseledamöter och ledamöter eller 
anställda i företag av en viss storlek för att kompensera för att bolagsstämman 
och styrelsen Styrelseledamöterna träffas mycket ofta under året. Dessutom, 
volontärer och anställda kan också delta direkt i förvaltningen av det sociala 
företaget, Antingen på grund av deras funktion, som kräver att de spelar en 
viktig roll i beslutsorganen, eller för att det sociala företaget driver sig                   
självstyrt och att arbetarna också äger verksamheten. Man bör också komma 
ihåg att när det gäller sociala företag har medarbetare rätt till del  i kapitalet och 
bli partner.
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Slutligen, i sociala företag, uppmanas andra aktörer att spela en roll i 
styrningen:

När det gäller de interna aktörerna är det i första hand som i den klassiska 
privata sektorn ofta kommittéer av styrelseledamöter och ledamöter eller 
anställda i företag av en viss storlek för att kompensera för att bolagsstämman 
och styrelsen Styrelseledamöterna träffas mycket ofta under året. Dessutom, 
volontärer och anställda kan också delta direkt i förvaltningen av det sociala 
företaget, Antingen på grund av deras funktion, som kräver att de spelar en 
viktig roll i beslutsorganen, eller för att det sociala företaget driver sig                   
självstyrt och att arbetarna också äger verksamheten. Man bör också komma 
ihåg att när det gäller sociala företag har medarbetare rätt till del  i kapitalet och 
bli partner.
 

På den externa nivån kan andra aktörer som direkt eller indirekt berörs av bolag-
ets verksamhet spela en roll i styrningen av sociala företag: det här gäller offent-
liga myndigheter som finansiärer. Användare av tjänster; kommunala eller 
regionala myndigheter etc. Dessa aktörer representerar olika intressen å ena 
sidan och å andra sidan utövar de en viss kontroll över det sociala företaget i 
varierande grad och på olika sätt.
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3.2 Styrelsens roller och ansvar 

Val av lämpliga styrelseledamöter 
Skolan för sociala entreprenörer (2017) ger råd om hur ett socialt företag kan 
lyckas välja lämpliga styrelseledamöter, med tanke på att det är en bra praxis att 
ha upplevt människor från en rad bakgrunder som styrelseledamöter. Särskilt bör 
du leta efter personer som är: 
 Verkligen intresserad av vad du gör 
 Stödja organisationen och vad du försöker uppnå; 
 Målsättning och kunna hjälpa dig att få nya perspektiv 
 Villig att ge dig tillgång till sin expertis, kontakter och visdom; 
 Kunna kritisera och utmana dig på ett sätt som hjälper dig att växa. 

Inom ramen för projektet PROMETEUS - "Främjande av den sociala ekonomin 
i Rumänien genom forskning, utbildning och yrkesutbildning enligt europeiska 
standarder" (POSDRU ID 57672) utvecklade utbildningsexperter från 
civilsamhällsutvecklingsstiftelsen omfattande utbildningsmaterial om 
förvaltning av socialt företagande. Vi citerar nedan och i det följande avsnittet 
från styrelsens ansvar och stora skillnader mellan styrelsen och ledningen.  
Starkt ansvar för styrelsen 
Uppdrag 
 Se till att organisationen har ett tydligt, kortfattat skriftligt uppdrag som 

uttrycker kärnvärdena och anledningen till att socialt företagande skapades; 
 Länk organisationen till de stora problem som organisationen står inför 
 Granska verksamhetsberättelsen årligen i ljuset av interna och externa 

förändringar i organisationen. 
 Att meddela organisationens uppdrag genom att främja det i samhället. 
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Översikt 
 Engagera sig i strategisk planering av organisationen; 
 Gör regelbundet granskning av organisationen som granskar både program 

och tjänster, samt ledning, struktur och kapacitet. 
 Anta och regelbundet granska en etisk kod och intressekonflikter; 
 Förstå och respektera förhållandet mellan styrelsen och personalen. 
 Välj noggrant VD och ge en tydlig beskrivning av ansvar och relationer. 
 Att stödja VD och direktionens förhållande genom en regelbunden 

utvärdering; 
 Sörja för högkvalitativt ledarskap; 
 Gör styrelsens självutvärdering del av det vanliga arbetet. 

Medel 
 Formulera en insamlingsstrategi; 
 Uppmuntra varje styrelseledamot att ge ett ekonomiskt bidrag så mycket som 

möjligt och att spela en aktiv roll i att skaffa medel. 
 Se till att minst en av styrelseledamöterna har kompetens inom ekonomi; 
 Godkänn och övervaka den årliga verksamhetsbudgeten. 
 Analysera personalen regelbundna finansiella rapporter; 
 Be om årlig granskning av en oberoende person. 

Bild i samhället 
 Att lyssna på de viktigaste och potentiella supporters behov och intressen. 
 Var aktiva samhällsambassadörer, främja organisationens budskap och 

prestationer och föra gemenskapsperspektiv till styrelsen och personalen. 
 Se till att organisationen har en marknadsförings- och PR-strategi som stöder 

bilden. 
 Sök ledare i media, företag, statliga institutioner, utbildning för att informera 

dem om organisationen; 
 Utveckla politik för att stödja bildrelaterade aktiviteter. 
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3.3 Styrelse och ledning i sociala företag. Vem styr och när? 

Med tanke på ledarskapet i ett socialt företagande är det väldigt viktigt att veta 
när styrelsen tar ledningen när verkställande direktören leder ledningen och när 
styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktören och personalen 
måste dela ledarskapet4: 

Styrelsen tar ledningen när: 
 Definierar organisationens värderingar som fungerar som en guide till de 

politik som leder till uppdraget. 
 Engagerar, stöder och utvärderar verkställande direktören; 
 Öppnar dörrar i samhället för att samla in pengar; 
 Godkänner den årliga budgeten, säkerställer att det finns en årlig ekonomisk 

kontroll, 
 Välj och rikta nya styrelseledamöter. 

Verkställande direktören tar ledningen när: 
 Utvecklar och föreslår policyer som är föremål för styrelsens debatt; 
 Anställer, motiverar och övervakar personalen; 
 Utvecklar och implementerar program; 
 Informerar och utbildar styrelseledamöter om organisationens prioriteringar 

och program. 

Styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktören och personalen 
delar ledningen när: 
 Utveckla en strategisk plan 
 Skapa en insamlingsplan; 
 Inleda och genomföra regelbundna bedömningar av organisationen. 
 Förbereda styrelsens möten. 

  

                                                           
4 Dreossi B., Misu S., idem 
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Organisationens hälsa beror på ett effektivt och flexibelt partnerskap mellan 
styrelsen och verkställande direktören. 
 Öppen och regelbunden kommunikation mellan  direktören och verkställande 

direktören; 
 Alla parters önskan att klargöra personliga och andra antaganden. 
 Feedback / regelbunden utvärdering; 
 Partnerskapet kan kräva en omdefiniering eftersom organisationen växer i 

storlek och komplexitet. 

Som i något vanligt företag bör förvaltningen av sociala företag följa fem 
grundläggande steg i förvaltningsprocessen: 

1. Definition av mål 
2. Planering 
3. Presentera planeringen 
4. Stöd och övervaka 
5. Utvärdering 

Förvaltningsförfarandet för sociala företag bör fokusera på att tydligt definiera 
sociala företags sociala och ekonomiska mål, deltagande planering och 
presentering av planeringen, involverande alla viktiga intressenter i det sociala 
företaget, effektiv stöd och övervakning som säkerställer rätt balans mellan 
sociala och ekonomiska dimensioner i det sociala företaget, och på en utvärdering 
- både socialt företags ekonomiska resultat, men också på sociala konsekvenser.     

Förvaltningsförfarandet är mycket viktigt för sociala företag, särskilt i 
finansiering (finansiering av nuvarande utgifter, finansiering av 
investeringskostnader) marknadsföring (anpassning av marknadsföringsmetoder 
till sociala företagsspecifikationer, social marknadsföring, 
relationsmarknadsföring), personalresurser (lockande färdigheter, hantering 
Mångfald av personal, hantering av volontärer).  
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Lär av andra  

Var och en av de bästa metoderna som identifieras i projektet New Crops 
innehåller tydliga avsnitt om den företagsstrategi som över tiden anpassats av 
det sociala företaget, hur denna affärsstrategi integrerar innovation för att 
förbättra den ekonomiska utvecklingen i nära relation med medlemmarna, det 
sociala uppdraget och konsekvenserna det genererar till lokalsamhället. Några 
erfarenheter listas nedan.  

Vicasol SCA (Spanien))5 har utvecklat en framgångsrik tillväxtmodell baserad 
främst på den stadiga integrationen av fler odlare, varav de flesta är 
familjejordbrukare. Den fokuserade på att få vinst genom optimering av 
villkoren för medlemmarna och att göra sina produkter mer lönsamma på 
nationella och internationella marknader. Att ha medlemmarna som är 
intresserade är avgörande. Kooperativet ger det stora stödet "för att förbättra 
sina anläggningar och ekonomiska aktiviteter: Förvaltning av subventioner, 
skatte och juridiska tjänster, provanalyser, kvalitetsrådgivning och tekniska 
tjänster". "En stor del av fördelarna är investerade i FoU-aktiviteter som syftar 
till att utveckla och genomföra ny produktionsteknik och teknik (t.ex. ekologisk 
produktion, biologisk kontroll, spårbarhetssystem etc.), uppdatera 
medlemmarnas anläggningar och gårdar och lansera nya produkter och sorter 
och förbättrad förpackning. Exempel på innovationer: produkter med längre 
varaktighet efter skörd (längre hållbarhetstid), förlängning av traditionell 
kalender för produktion av grödor, ny miljövänlig förpackning för produkter 
som produceras med biologisk kontroll (kartong och plast är återanvändbara), 
utveckling av en ny mängd tomater ("tomatintensiv") för professionell 
matlagning, robotisering och automatisering av anläggningarna för att 
förbättra processernas effektivitet och effektivitet. 

Offentliga myndigheters stöd, Direkt eller indirekt, för utvecklingen av de 
sociala företagen, att underlätta tillgången till marknader eller helt enkelt vara 
en viktig kund för sociala företagstjänster är betydande, oftast i Sverige, men 

                                                           
5 Detaljerad fallstudie finns tillgänglig på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/new_crops_es_case_study_2_vicasol_en.pdf 
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också i Italien till viss del. Som i fallet med Lantgården (Sverige)6, "kontakten 
med kommunen är grundläggande. Utan god kontakt med politiker och 
tjänstemän från kommunen är det mycket svårt att starta och driva ett arbete 
som integrerar sociala företag. Det finns också ett nära samarbete med 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. (...) Den öppna verksamheten på 
gården betalas av kommunen och innehåller krav på vissa djur och vissa grödor 
som ska hållas på gården. Det måste finnas ett genomsnitt av öppettider på minst 
fem timmar om dagen på årsbasis och det måste finnas en gård-värd närvarande 
under dessa timmar. Människor som står långt från arbetsmarknaden på grund 
av långtidssjukdom, arbetslöshet, funktionshinder eller nyanlända kan arbeta på 
gården.  Detta betalas oftast av arbetsförmedlingen och i Sverige har samarbetet 
påbörjats nyligen. " 

A.L.P.I. (Italien)7 söker konkurrenskraft, men investerar i att hjälpa sina 
arbetare att uppfylla sitt sociala uppdrag."Affärsmodellen är okomplicerad: det 
avtalar med lokala företag som vill outsourca produktionen och tillgodoser 
medarbetare. Kooperativet genererar också intäkter genom produktion av egna 
säljbara föremål: textilier, hundväskor och återvinning av gamla 
sanitetsredskap (det vill säga rullstolar förvandlas till moderna stolar). 
Kooperativet får kunderna inte genom en grund för välgörenhet, utan genom 
att tillhandahålla flitigt, lyhörd, kostnadskompetent arbete som företagen är 
glada att använda. Som praktikanter samlarobjekt, paketorder och anger data, 
tjänar de en lön och får också mentorskap och handledning från 
supportpersonal. Partnerskap med lokala företag säkerställer att praktikanter 
lär sig aktuell, tillämplig kompetens. (...) Kooperativets framgång ligger i 
kontinuerligt stöd och bedömning som börjar från det ögonblick då 
praktikanterna kommer genom dörren och fortsätter långt efter examen. Resan 
börjar med en djupgående utvärdering för att bestämma individens beredskap 
för en långsiktig karriär och att urskilja lämpliga projekt för varje elev. A.L.P.I. 
Börjar också genast söka efter ett passande jobb i samhället. Utöver det 
intensiva fokus som varje trainee tar emot under sin tid på A.L.P.I., 

                                                           
6 Detaljerad information om ärendet finns tillgängligt online på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/4_sweden_lantgården_economic_association_dis.pdf  
7 Detaljerad information om ärendet finns tillgängligt online på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/1_italy_a.l.p.i_dis.pdf  
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tillhandahåller en heltidsanställd arbetstagare långsiktig jobbplacering och 
vägledning till tidigare praktikanter efter övergången till permanenta 
positioner. " 

Risto 3 (Italien)8 Särskiljer sig för sin ständiga uppmärksamhet på 
medarbetarnas välbefinnande (Den kvinnliga närvaron inom kooperativet har 
alltid varit mycket hög - 91% 2014) tack vare flera initiativ som finansieras 
genom specifika lokala finansieringsprogram som syftar till att stödja 
välbefinnandet hos personer med särskilda behov och deras familjer, eller 
tillhandahålla faciliteter och möjligheter som : skapandet av ett Risto 3-
bibliotek Erbjuda rabatter på säsongsbiljetter till teatern, planeringsmöjligheter 
för att skapa bättre balans mellan arbete och liv, inrättande av Solidaritetsfonden 
"Risto 3 Insieme" (Risto 3 tillsammans) som delas av alla anställda som syftar 
till att stödja specifika behov som uttrycks av arbetstagarna, avtal med hälso- 
och sjukvården olika sparande möjligheter med flera lokala organisationer 
(försäkringsbolag, medicinsk-hjälp kooperativ). 

Ledningsverktygen syftar i allmänhet till att effektivisera och rationalisera 
beslutsfattandet inom ett företag och se till att varje affärspartners handlingar och 
beteende bidrar till att uppnå det eftersträvade målet, med så stor slutgiltighet att 
maximering av vinsterna för ägarna . Till skillnad från det traditionella företaget, 
"Den professionella förvaltningen av sociala företag måste därför ske på ett sätt 
som respekterar sina mål, deras värderingar. Sociala företag kommer inte att 
tvingas låna ledningsmodeller som är olämpliga för deras speciella behov. (...) 
Professionaliseringen av ledningen innebär också möjligheten att utvärdera och 
vara ansvarig för intressenterna: kunder / användare, finansiärer, arbetare, 
politiker. Utöver legitimiteten för de mål som de eftersträvar och 
samstämmigheten i den förvaltningsmodell de avser att genomföra, är nu sociala 
företag nu skyldiga att göra framsteg när de utvärderar och demonstrerar deras 
övergripande resultat.”9 

                                                           
8 Detaljerad fallstudie finns tillgänglig online på: 
http://www.ies.org.ro/library/files/new_crops_it_case_study_3_risto_3_en.pdf 
9 Mertens S. (direction), idem, p.454 -455 
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