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Partnerskapet för social ekonomi inom 

S3-plattformen för industriell modernisering



• Kooperativ, stiftelser, ömsesidiga bolag

• 2 miljoner företag och har fler än 14 miljoner anställda

• EU kommissionen identifierar att den sociala ekonomin har en stor 

roll i tillväxt- och innovationsarbetet och kommer få en ökad roll i 

framtiden

• Sociala innovationer – oftast integreras inom sociala ekonomin när 

de kommersialiseras

• Skapar samhälleliga kostnadsbesparingar och förbättrar tillgången 

till och kvaliteten på sociala tjänster samt genererar nya produkter 

och tjänster i gränssnittet mellan olika verksamhetsområden och 

branscher
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• kartlägga och bättre förstå den sociala ekonomin i relation till 

policies och strategier om smart specialisering

• lyfta fram exempel på hur regioner samverkar med social ekonomi 

för att stödja en inkluderande tillväxt med fokus på arbetstillfällen 

och innovationer.

• hur kluster inom social ekonomi kan utvecklas, hur europeiska värdekedjor inom 

social ekonomi i olika europeiska regioner kan utvecklas, hur samarbetet dem 

emellan kan utvecklas och hur smart specialisering kan fungera som en länk 

mellan sociala företag i hela Europa.

• hur konkurrenskraften inom den sociala ekonomins företag kan förstärkas genom 

att lyfta fram verksamheternas samhällsnytta (added value).

• hur sociala företag kan attrahera kompetens och talanger

• hur internationaliseringen av den sociala ekonomin kan främjas.

Plattformens mål



Koppling till satsningar Region Örebro Län

• Tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin där vikten av 

social ekonomi och sociala företag betonas

• Väl i linje med Innovationsstrategin där ett inkluderande 

förhållningssätt och där social innovation inryms

• Handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi där det 

konstateras att Region Örebro län ska stärka förutsättningarna för 

social ekonomi i länet parallellt med ett förstärkt europeiskt 

engagemang för Region Örebro län.

• Medemsskapet i REVES



• Navarra (Spanien) samordnade finska Lapland, Slovenien, Emilia-

Romagna (Italien), Murcia (Spanien) samt Region Region Örebro län

• Olika förutsättningar där Italien och Spanien har starka industriella 

företrädare som har finansiella förutsättningar att investera.

• Hittills har inte investeringsidéerna varit tillräckligt relevanta för vår del 

så för Region Örebro läns del handlar det om att aktivt delta i samtalen 

och bidra med konstruktiva kommentarer.

• Gemensam idéutveckling

Mötesformer och arbetssätt



• Olika förutsättningar i social ekonomi, Skapa interregionala 

finansieringsmekanismer för social ekonomi som gör det möjligt att 

dela risker och underlätta tillgång till finansiering  - delad 

användning av maskiner och infrastrukturer 

• Ge lokala aktörer nödvändig kunskap för att generera och utveckla 

samarbetsprojekt baserade på geografiska förutsättningar

• Dela och utbyta bästa praxis och erfarenheter inom offentlig politik 

för att stödja social ekonomi 

• Stödja gemensamma lösningar på utmaningar som hindrar 

utvecklingen av den sociala ekonomin och därmed främja nya 

strategier för att övervinna en fragmenterad strategi för politik som 

stöder social ekonomi

Vad har arbetet utvecklats till?


