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Policy – stöd till socialt företagande 
 
Inledning  
 
Denna policy anger Karlshamns kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt 
företagande. Sofisams definition av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) lyder: 
 

• Har som övergripande ändamål att integrera människor som har stora 
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det 
innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man 
erbjuder arbetsträning, rehabilitering med mera för att de som deltar i 
verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. 

• Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt. Det kan innebära att företaget drivs som ett 
arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras 
så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling. 

• Återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. 
Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, 
utveckla  verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla 
nya sociala företag. 

• Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att 
företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda 
organisationer. 

 
Det finns i dagsläget inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande 
sociala företag. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 
den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan. 
 
Denna policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det privata 
näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. 
 
Det sociala entreprenörskap som denna policy handlar om, innebär att arbeta med nyskapande idéer som 
har ett tydligt samhällsnyttigt syfte och kan bidra till arbete och inkludering åt de grupper som idag står 
utanför arbetsmarknaden. 
 
Karlshamns kommuns ser det som positivt att arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa nya 
arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering. Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och 
avgränsningar kring hur Karlshamns kommun kan underlätta för arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Policyns syfte är också att vägleda kommunens samlade arbete med att uppmuntra till etablering av 
arbetsintegrerande sociala företag och samverka med civilsamhället. Policyn ska dock också vara en 
vägledning för tjänstemän och förtroendevalda i arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag.  

Författningssamling



En uttalad ambition bör vara att kommunen höjer sin ambitionsnivå i arbetet med insatser som 
uppmuntrar till etablering av arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Det ligger i kommunens intresse att alla medborgare, utifrån sin egen förmåga och sitt eget intresse, är 
delaktiga på arbetsmarknaden. Det leder dels till bättre mående på individnivå, men även till att 
skatteintäkterna ökar och kostnaderna för försörjningsstöd minskar. De arbetsintegrerande sociala 
företagen, med sitt fokus på individuell anpassning och delaktighet, utgör ett alternativ till att etablera sig 
på arbetsmarknaden.  
 
Förhållningssätt 
 
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen kan exempelvis köpa varor och 
tjänster samt upphandla med social hänsyn av arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Karlshamns kommun bör främja det sociala företagandet både som självständig samhällskraft och som 
part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter. Detta främjar utvecklingen av 
välfärden och ett hållbart samhälle. Möjliga sätt att främja kan vara: 
 

• Göra mindre omfattande upphandlingar där så är lämpligt 
• Samverka med arbetsintegrerande sociala företag för att stödja människor som 

är i behov av rehabilitering och arbetsträning för att de ska få möjlighet till 
arbete och sysselsättning 

• Tillåta praktik med bibehållet försörjningsstöd 
• Uppmuntra sociala företag att starta ny verksamhet 
• Medverka i nätverk som syftar till att stärka den sociala ekonomin 
• Aktivt sträva efter att utveckla och öka samarbetet med viktiga aktörer inom 

området 
• Utveckla samverkansformer mellan den sociala ekonomin, sociala företag och 

näringsliv. 
 
Ansvarsfördelning 
 
För att arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag ska bli framgångsrikt krävs en helhetssyn 
där alla förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma håll samt kommunicerar och samverkar väl. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs. Respektive 
förvaltning ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy.  


