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Syftebeskrivning Bed & Breakfast Kärleksbarn

”Den här idén föddes i djupet av mitt hjärta –
älska att leva och lev för att älska, i vilken form kärleken än visar sig.”
Gabriele Ottosson
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Sammanfattning

1.1 Problembeskrivning
Människor med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har fortfarande
svårt att hitta jobb på den svenska arbetsmarknaden.

1.2 Lösningsbeskrivning
Arbetsintegrerande Företag anställer och integrerar människor med
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Bed & Breakfast Kärleksbarn är ett
sådant företag som vill skapa arbetstillfällen i västra Skåne.

1.4 Om oss
Vi som står bakom idén med Bed & Breakfast Kärleksbarn är socialföretagaren
Gabriele Ottosson, mor till Nils sex år, som är ett barn med Downs syndrom, och
socialföretagaren Michael Wunsch.

2 Problembeskrivning: Integration av
människor med funktionsnedsättning i
arbetsmarknaden
Människor med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga kan ofta inte
försörja sig själva eftersom de saknar arbete, vilket ofta beror på fördomar gentemot
människor med funktionsnedsättning. Nära en miljon personer i Sverige mellan 16
och 64 år har någon funktionsnedsättning. Bland dessa personer bedömer 70
procent att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Det finns
fortfarande, trots stora insatser från svenska staten, stora hinder för denna grupp att
hitta arbete på arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa bland personer med
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funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var 2013 10,9 procent, jämfört med
8,3 procent i totala befolkningen.

3 Lösningsbeskrivning: Anställning av
människor med funktionsnedsättning i
arbetsintegrerande företag
3.1 Arbetsintegrerande företag
Arbetsintegrerande företag har möjlighet att anställa människor med
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. Dessa socialföretag arbetar med
vinstdrivande affärsmodell men återinvesterar alla vinster i verksamheten. I Europa
finns det gott om exempel på arbetsintegrerande företag som visar att det funkar bra
båda socialt som ekonomisk att anställa människor med funktionsnedsättning med
nedsatt arbetsförmåga. Bara i Tyskland finns det runt 700 så kallade
”Integrationsföretag”, varav många har varit framgångsrika i mer än 20 år.
Det viktigaste för målgruppen är att få stöd med anpassade arbetsuppgifter,
anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och lämpliga hjälpmedel. Människor med
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga behöver få möjlighet att arbeta i en
ansvarsmedveten och kärleksfull omgivning, att själva få försörja sig och kunna stå
helt med båda benen i livets mylla. De fungerar då också som positiva exempel och
motarbetar fördomar genom att nå andra människor.

3.2 Bed & Breakfast Kärleksbarns målsättning
Bed & Breakfast Kärleksbarn ska ge sysselsättning åt människor med
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. 25-40 procent av alla anställda i
bed & breakfast ska komma från denna målgrupp. Bed & Breakfast Kärleksbarns
huvudmål ligger på arbetsträning och långtidsanställning av människor med
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.
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3.3 Bed & Breakfast Kärleksbarns affärsidé
Bed & Breakfast Kärleksbarn är ett bed & breakfast i västra Skåne och har
halvpension och seminarieverksamhet. Bed & Breakfast Kärleksbarn är ett
hemtrevligt bed & breakfast i medelprisklassen och har social och ekologisk
hållbarhet som övergripande tema.
Se vår affärsplan för mer information kring Bed & Breakfast Kärleksbarns affärsidén.

3.4 Exempel på liknande projekt
Stadthaushotel Hamburg ger människor med funktionshinder med nedsatt
arbetsförmåga möjlighet att bo och arbeta i en trygg miljö. Deras koncept är ett gott
exempel på genomförande av ett sådant projekt. www.stadthaushotel.com
Embrace Hotels är en organisation för arbetsintegrerande hotell i Europa. Den
omfattar 41 hotell i fyra Europeiska länder och visar på rikedomen och hållbarheten
av denna koncept. www.embrace-hotels.de
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna är ett exempel på svensk
hotell som anställer människor med funktionsnedsättning med nedsatt
arbetsförmåga. TV3 har gjort dokumentär i fem avsnitt i hotellet med titeln ”Världens
Bästa Hotell” där de visar att det går bra att anställa målgruppen.
www.clarionhotel.com/hotel-eskilstuna-sweden-SE027
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Om oss

4.1 Gabriele Ottosson
Gabriele Ottosson är 49 år gammal och kommer från Tyskland, där hon har jobbat
som företagare i 20 år. Gabriele jobbade som naturläkare med egen klinik och fyra
anställda. Gabrieles utbildning till psykologisk-management-trainer gav henne
värdefulla kunskapar inom personalledning som hon redan kunde använda i sina
projekt. Hon är mamma till tre barn och Nils, hennes yngsta barn, föddes med Down
Syndrom. Hon vill aktivt arbeta för människors rättigheter och ett jämlikt samhälle. Att
skapa meningsfullt arbete på Bed & Breakfast Kärleksbarn ger möjlighet att bevisa
att människor med funktionshinder kan vara delaktiga och klara sin egen försörjning.
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Gabrieles motto är: Älska att leva och lev för att älska, i vilken form kärleken än visar
sig.
Kontakt:
Gabriele Ottosson
Skolgatan 27
268 31 Svalöv
Telefonnummer: +46 – (0)418 – 777 962
Mobilnummer: +46 – (0)72 – 25 31 844
E-post: gabriele@karleksbarn.com

4.2 Michael Wunsch
Michael har en bachelor-examen från Lunds Universitet och en master i
projektmanagement från Hochschule Ludwigshafen. Han har mer än två år
erfarenhet i en tysk förening för socialföretag med runt 350 medlemmar. Där har han
fått grundläggande kunskaper om anställning av människor med handikapp. Michael
har arbetat som coach för socialföretagare i Cool Ideas Society och är aktiv rådgivare
åt regionala politiker och föreningar.
Kontakt:
Michael Wunsch
Augustinerstraße 39
55116 Mainz / Germany
E-post: michael@karleksbarn.com
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