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Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening är ett arbetsintegrerat socialt företag som gör stor 

miljöinsats för kommunen och för samhället. 

Företaget arbetar med återvinning av alla slags varor. Varorna skänks från allmänhet eller företag. 

Personalen hämtar också varor från privatpersoner, företag och från det lokala avfallsbolagets container. 

Avfallsbolaget har genom ett avtal förbundit sig att tillhandahålla och ansvara för containern. Personalen 

iordningsställer, rengör, reparerar, prismärker och exponerar varorna för försäljning. Detta leder till att 

varorna återförs i kretsloppet i stället för att öka sopberget. 

Strömsbacka var till15 december 2009 en kommunal verksamhet, som tvingades lägga ner på grund av 

årliga underskott på över 800 000 kronor. Företaget gjorde en nystart med volontärer och ett par av de 

tidigare anställda. En ekonomisk förening med styrelse bildades med stöd bland annat av Coompanion 

och Skoopi, de sociala företagens intresseorganisation. salaborna har visat stort engagemang för 

företagets miljöarbete såväl när det gäller givande som köpande. 

De anställda på Strömsbacka har någon form av arbetshinder. Personer som annars inte skulle få plats på 

arbetsmarknaden har fått ett arbete. Personalen utvecklas som personer genom att de påtagligt känner 

att de gör ett nyttigt arbete för andra och för miljön. De kommer också in i ett arbetslag, med rutiner och 

tider att passa. l stället för att belasta kommunens bidragssystem får de anställda statligt stöd i form av 

lönebidrag. Genom de anställdas skatteinbetalningar gynnas kommunen. 

Företaget återvinner varje vecka 4-5 containers med varor, som istället för att slängas kommer till 

återanvändning och glädje för andra. Belastningen på returen minskar till förmån för kommunen. 

Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening har nu under drygt tre år klarat ekonomin utan kommunalt 

stöd. Resultatet för 2012 var plus 3915 kronor. För att fortsättningsvis fungera som en långsiktigt trygg 

arbetsplats kommer företaget in med en ansökan om årligt kommunalt stöd på grund av ökande 

lönekostnader och behov av ytterligare personal. 

Enligt kommunallagen får kommuner ge stöd till sociala företag med målsättning att människor ska få 

arbete. Ett exempel är Hamnkompaniet i Norrtälje som får hela hyran och en handledare betald av 

kommunen. Strömsbacka är Salas enda fristående företag inom den sociala ekonomin, utan möjlighet att 

få stöd av en riksorganisation. 

Lönetaket för lönebidrag är sedan många år 16700 kronor per månad. Detta betyder att varje krona på 

en lön över 16700 kronor i månaden ej får täckning av lönebidrag. Löneökningarna undergräver 

ekonomisk långsiktighet. Samtidigt är det också på sin plats att även personer med funktionsnedsättning 

ska kunna få löneökningar som alla andra. 



Hyreskostnaden är en betydande utgift för Strömsbacka Återvinning till Sala Bostäder på 312.270 kronor 

per år. År 2012 kostade pellets och el 33.629 kronor. Kostnaderna är inklusive moms. 

Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening ansöker om ett årligt bidrag på halva lokalkostnaden 

inklusive el och värme 172.950 kronor. 

För detta får kommunen, genom att företaget finns, in mer kommunal skatt, minskad kostnad i 

bidragssystemen, minskad belastning av miljön och medborgare, som mår bättre av att ha ett arbete. 
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