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Sammanfattning 
 
Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva 
särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. De arbetsintegrerande sociala 
företagen (ASF) har intresse och kompetens att ta emot personer som varit borta en längre tid från 
arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att åter komma i arbete.  
 
ASF är företag som har dubbla affärsidéer, dels att sälja en vara eller en tjänst till privatpersoner, 
företag, föreningar eller till den offentliga sektorn och dels att ta emot personer på både arbetsträning, 
arbetsprövning och anställning mot ersättning från Arbetsförmedlingen och kommunen. De är 
därmed en viktig aktör i rehabiliteringskedjan för den offentliga sektorn.  
 
I kartläggningen ges en beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag. Det presenteras 
befintliga ASF i regionen och vilka samhällsvinster ASF ger för samhället och individen. Det redogörs 
på vilket sätt ASF kan vara en viktig del i rehabiliteringskedjan samt på vilket sätt den offentliga 
sektorn kan stödja utvecklingen av ASF genom köp av arbetsträningsplatser, varor och tjänster genom 
upphandlingar, reserverade kontrakt och idéburna och offentliga partnerskap (IOP).  
 
Idag finns det sex ASF i Sigtuna, två i Upplands Väsby och ett i Sollentuna. Utifrån 
samordningsförbundets uppdrag att samordna insatser för målgrupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden finns det behov av att utveckla och stötta b efintliga ASF samt att utveckla flera 
ASF i regionen.  
 
Samordningsförbundets uppdrag är att skapa förutsättningar för samverkan mellan olika 
myndigheter men också mellan olika organisationer i samhället. För utveckling av fler stabila 
arbetsintegrerande sociala företag i regionen kan samordningsförbundet bidra genom att skapa arenor 
för samverkan mellan offentliga sektorn och arbetsintegrerande sociala företag, men också med 
näringslivet. Samordningsförbundet kan även bidra till kompetensutvecklings om ASF om dess 
möjligheter och utmaningar.  
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Inledning 
 
Bakgrund 

Karina Johansson har under perioden maj 2018 till april 2019 ett uppdrag från Samordningsförbundet 
Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna om att stimulera utveckling och samverkan för långsiktiga 
hållbara ASF i regionen.  

I uppdraget ingår: 

 att skiva en rapport/kartläggning om behov av ASF inom förbundets geografiska område.  

 att informera och utbilda strategiska grupper och beslutsfattare såsom tjänstemän och politiker 
hos berörda myndigheter samt de delar av näringslivet som kan vara berörda av eller ha 
intresse av ASF 

 att stödja befintliga och nya ASF så att de på ett kvalificerat sätt kan ta emot 
samordningsförbundets målgrupper.  
 

Syfte och avgränsning 

Kartläggningen har som syfte att stärka utvecklingen av sociala företag så att dessa bättre kan delta i 
att lösa utmaningar i samhället samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder 
socialt företagande och ser sociala företag som värdefulla aktörer i arbetsrehabiliteringskedjan. 
 
Rapporten består av fyra delar: 

1. Kort beskrivning om arbetsintegrerande sociala företag och dess nytta för samhället 
2. Presentation om vilka företag som finns i regionen  
3. Vad som krävs för att ASF skall bli hållbara 
4. Vad kan samordningsförbundet och dess parter göra för att skapa förutsättningar för hållbara 

arbetsintegrerande sociala företag i regionen? 
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Om arbetsintegrerande sociala företag 
 
Arbetsintegrerande sociala företag är en del av det sociala entreprenörskapet och benämns ofta bara 
som sociala företag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För de sociala företagen, oberoende av associationsform, är den affärsmässiga verksamheten ett medel 
för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap genom 
arbetsintegrering, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö. Företagets resultat 
mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål, som angetts som dess syfte att uppnå. Källa: 
Tillväxtverket 
 
Arbetsintegrerande sociala företag skapades utifrån ett behov av att fler skulle kunna komma i arbete. 
De första sociala företagen startades redan på 1990- talet och var ett viktigt komplement till det övriga 
näringslivet. I ASF kan medarbetarna arbeta 100 % utav sin förmåga.  Initiativen har framför allt 
kommit från den kooperativa rörelsen och föreningar/organisationer som arbetar för en ”grupps” 
rättigheter och möjligheter i samhället eller från en offentlig verksamhet. Källa: Sofisam.se 

 
 

Definition av ASF 
 
Idag finns det inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande 
sociala företag. De är en del av näringslivet och är företag som driver näringsverksamhet, producerar 
och säljer varor och/eller tjänster. I Sverige har de flesta ASF den juridiska formen ekonomisk förening 
(med en medlem - en röst). En del är i form av ideell förening och andra har aktiebolaget som juridisk 
form. Bland dessa är AB (SvB), d.v.s. aktiebolag med särskild vinstbegränsningsutdelning, en vanlig 
variant för att tydliggöra att man inte är ett ”vanlig” vinstdrivande aktiebolag.  

Regeringen antog 2010 en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag och där fastställde man 
också en svensk definition av dessa företag: 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperationen
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”Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet 

(producerar och säljer varor och/eller tjänster): 

 med 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 mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra 
arbetsgivare. 
 

 som 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. 
 

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

 som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

Arbetsintegrerande sociala företag är självständiga juridiska personer, men har som leverantör, 

samarbetspart och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig 

sektor.” 

 

Delaktighetskravet i definitionen särskiljer de arbetsintegrerande sociala företagen från offentlig 

verksamhet, privata rehabiliteringsföretag och Samhall. Genom att ASF arbetar aktivt med delaktighet 
med sina medarbetare (anställda och deltagare), bland annat med deras personliga utveckling men 
också i företagets drift och beslut. Detta ger unika förutsättningar för personlig växande, empower-
ment och är därmed en viktig del av arbetsintegreringen. Källa: Intervju Bo Blideman, Tanke & Handling 

 
ASF har dubbla affärsidéer 
 
Ett: Att sälja en vara eller en tjänst  
Kunderna är privatpersoner, företag, föreningar eller den offentliga sektorn. Det är viktigt att 
medarbetarna levererar sina varor och tjänster med hög kvalitet. Det skapar bra kundnytta och stärker 
förankringen i lokalsamhället. Det stärker också stoltheten och den kollektiva självkänslan hos 
medarbetarna.  
 
    Vanliga branscher för ASF 
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Ett ASF kan utveckla sin verksamhet på flera sätt. Ett sätt är att överskott finansierar investeringar i 
nya verksamhetsgrenar, att de får ett större uppdrag från en kund som gör att de kan utveckla 
verksamhet exv. städuppdrag, grönyteskötsel. Ytterligare sätt är projektmedel från till exempel 
Tillväxtverket, Vinnova och Allmänna arvsfonden och andrar projektfinansiärer 
 
Två: Arbetsintegrering 
Att ta emot personer på både arbetsträning, arbetsprövning och anställning mot ersättning från 
Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och kommunen. 
 
Arbetsintegrerande sociala företag har intresse och kompetens att ta emot personer som varit borta en 
längre tid från arbetslivet och behöver en anpassad arbetsplats för att åter komma i arbete. För en del 
människor innebär det att man hittar en miljö och ett arbete som man trivs med och kan stanna kvar 
genom anställning. För andra är ASF en plattform för rehabilitering mot nya utmaningar, d.v.s. man 
arbetar i det sociala företaget en längre eller kortare tid för att sedan söka sig vidare på 
arbetsmarknaden. Att få börja sin återgång till arbetsmarknaden i ett socialt företag, i lugn takt och 
utifrån egna förutsättningar, kan utgöra det första viktiga steget på vägen tillbaka till arbetslivet.  
 

 
Källa: Jan Forslund, Coompanion Stockholms län 

 
Den grundläggande idén och styrkan hos de arbetsintegrerande sociala företagen är att ta tillvara alla 
människors kompetens och möjlighet att bidra i samhället och arbetslivet med hundra procent av sin 
arbetsförmåga. Kompetens och erfarenhet av att jobba med målgruppen är en viktig del i ASF för att 
nå de samhällsnyttiga målen. Källa: Intervju Bo Blideman 
 

 
 

  

 

Vanliga arbetshinder är  
• Fysiska funktionsnedsättningar som är medfödda eller tillkommit senare i 

livet 

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

• Intellektuella funktionsnedsättningar 

• Psykiska funktionsnedsättningar (psykisk ohälsa) 

• Utlandsfödda med svag språkutveckling  
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Samhällsvinster 
 

 
 
Kostnaden för utanförskapet består av tre delar. Den första delen är de produktionsvärden som går 
förlorade till följd av att inte arbeta. Den andra delen är de finansiella kostnader som uppstår till följd 
av att personerna måste försörjas. Den tredje delen består av de olika offentliga insatser som måste 
göras till följd av utanförskapet. Det kan handla om kostnader för sjukvård, kurativa insatser från 
socialtjänsten samt kostnader för utredningar på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten.  
 
Staten är i allmänhet en ekonomisk vinnare. Utbetalning av lönestöd i form av t ex lönebidrag ökar 
när anställningar möjliggörs. Å andra sidan minskar kostnaderna för olika socialförsäkringsinsatser. I 
viss mån ”vinner” staten också om en individ får anställning och därmed något ökade möjligheter till 
konsumtion, det ger staten ökade momsintäkter. 
 
Landstingen är generellt sett också vinnare genom att vårdkonsumtionen minskar, då många anställda 
och deltagare vittnar om förbättrad psykisk och fysisk hälsa av att vara behövda och finnas i ett 
sammanhang där de kan arbete 100 % av sin förmåga. För missbrukare är samhällsvinsterna enorma 
om de kan komma in ett sammanhang där de kan komma bort från ogynnsamma förhållanden.  
 

Den stora ekonomiska vinnaren är dock kommunen när individerna blir anställda.  Många gånger har 
individerna varit beroende av försörjningsstöd, helt eller delvis, vilket upphör vid en anställning i det 
sociala företaget. Den stora ekonomiska vinsten är dock intäkter från kommunalskatt på bruttolönen. 
 
Även för den enskilde individen blir det vinster, både i form av ekonomiska termer, men inte minst i 
form av förbättrad psykas hälsa, empowerment och ökad självtillit. Källa: Intervju Bo Blideman och 

sofisam.se 

 
Ett räkneexempel 
I detta exempel räknar vi inte in eventuella kostnader som berör skadegörelse och kriminalvård. Vi 
räknar inte heller in kostnaden för utanförskap allt som oftast går i arv.  

En person i 25 års ålder (som är i någon form av utanförskap) får anställning med en bruttolön på 17 
500 kr/mån. Inklusive arbetsgivaravgift och andra lönepåslag uppgår årsvärdet på 294 000 kronor i 
förlorat produktionsvärde. Detta värde multiplicerat med 40 år uppgår nästan 12 miljoner kronor. I 
kalkylen uppgår den beräknade samhällsekonomiska förlusten dock endast till drygt 6 miljoner 
kronor. Anledningen är att beräkningarna bygger på att framtida ekonomiska effekter diskonteras till 
ett nuvärde. Diskonteringsräntan uppgår i det här exemplet till 4 %.  

Om personen istället försörjs av samhället, består månadskostnad lågt räknat på 7 500 kronor/månad 
i ekonomiskt bistånd och 1 500 kronor i bostadsbidrag/ månad. Summerat över hela tidsperioden och 
diskonterat till nuvärde blir detta drygt 2 miljoner kronor.  

Lägg därtill alla de olika offentliga insatserna som måste göras till följd av utanförskapet, vilket 
beräknas till 175 000 kronor/år. Vilket summerat över hela tidsperioden och diskonterat till nuvärde 

 

Vanliga ersättningar till dem som är utanför arbetsmarknaden 
• Försörjningsstöd 

• Aktivitetsstöd 

• Sjukpenning  

• Är inte berättigad till någon ersättning alls  
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blir strax över 3,5 miljoner kronor.  

Omräknat till nuvärde blir alltså de samlade kostnaderna för förväntade framtida utanförskap strax 
under 12 miljoner kronor per person. Källa: Bok Utanförskapets pris 2014 

Kalkylen i exemplet ligger i underkant för att inte riskera att överdriva utanförskapets pris. Vad är då 
kostnaden för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASF i regionen 
 
I regionen finns både arbetsintegrerande sociala företag som har funnit i ett antal år, ett antal som 
precis har startat och några initiativtagare som vill starta. 
 

Sigtuna 
 
M29 
Ett socialt företagscenter som fungerar som ett utvecklingscentrum för arbetsintegrerande sociala 
företag och är en stödorganisation för sina medlemmar. Föreningen erbjuder bland annat ekonomisk 
rådgivning, förmedling av kontakter och är en plattform för att testa sociala affärsidéer. De har 
servicetjänster inom administration, ledningsstöd, processledning och företagsprofilering vilket 
regleras i ett samarbetsavtal. M29 tillhandahåller även tjänster som arbetsprövning, liksom 
arbetstränings- och praktikplatser inom kontor och administration.  

  
Service i Sigtuna 
Företaget är en del av M29-gruppen och bedriver verksamhet inom renhållning, trädgårdsarbete, 
renovering, flytt, restaurering av cyklar och möbler. Anställda och praktikanter deltar aktivt i 
verksamheten utifrån sina egna förmågor. Målet är att medlemmarna ska växa genom arbete. 
Service i Sigtuna erbjuder platser för personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och som 
har ett behov av att praktik och arbetsträning och arbetsprövning, arbetsträning- och praktikplatser. 
Bland deras uppdragstagare finns bland annat Sigtuna kommun, Arbetsförmedlingen och Rikshem. 

  
VioNi Samhällsentreprenörer 
En del av M29 gruppen och består av tre verksamhetsgrenar: 

 Sigtuna Hantverkshus en Syateljé och Remakeverkstad. 

 Café Nyfiket i Arlandagymnasium  

 Kulturcaféet i Kulturhuset i Märsta Centrum.   
 

 

Samhällsvinsten skapas när personer som är utanförställda  
får ett sammanhang och ett arbete. 

 

• Socioekonomiska bokslut har visat att samhällsvinsterna kan uppgå till  

200 tkr till 1 miljon kronor per år. 

  

• Allt längre en individ står långt från arbetsmarknaden desto svårare är det 

för denna att finna ett arbete. Därför är det viktigt med insatser som skapar 

arbete.  
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Syateljén har uppdrag inom gardinsömnad, lagning av kläder och olika former av specialbeställningar. 
Caféerna erbjuder fika, enklare luncher och catering. Inom samtliga verksamheter finns praktik och 
arbetsträningsplatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. De tillhanda håller bland annat 
praktik för språkträning. Bland deras uppdragstagare finns bland annat Sigtuna kommun, 
Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. 
 
GGG – Gemenskap, Glädje och Guldkant för seniorer 
En del av M29-gruppen. GGG är en ideell förening som har träffpunkter och anordnar utflykter för 
seniorer. De har ett nära samarbete med GGG Allservice för seniorer (nedan). Föreningen erbjuder 
Arbetsförmedlingen praktik- och arbetsträningsplatser.  
 
GGG Allservice för seniorer 
Företaget är en del av M29-gruppen och erbjuder seniorer hushållsnära servicetjänster som hem 
städning, handling, ledsagning med mera. Företaget tillhandahåller platser för praktik, arbetsträning 
och rehabilitering. 

 
Love and Hope Second Hand Märsta 
Företaget driver en secondhandbutik med kläder, skor, husgeråd, porslin, böcker, leksaker, möbler, 
elektronik, sportartiklar med mera samt driver ett café. De hämtar bland annat möbler och husgeråd 
från privatpersoner. Överskottet från verksamheten efter investeringar i personal, inventarier med 
mera går till välgörande ändamål, så som arbete mot trafficking av barn och ungdomar. De bedriver 
ett aktivt värdegrundsarbete tillsammans med medarbetarna. De tillhandahåller praktik, arbetsträning 
eller daglig sysselsättning till Arbetsförmedlingen och Sigtuna kommun. 

 
Sollentuna 
 
Här finns flera företag och samhällsentreprenörer som är på väg eller precis har startat verksamhet 
inom ASF. Ett nystartat ASF är Matsmart som är del av Svensk-Somaliska Handelskammaren ekon. 
för, som kommer att bedriva flera olika verksamheter inom bland annat reklam och catering. Den 
ideella föreningen Musketörerna vill utveckla ett ASF för sina medlemmar inom second hand och 
café.   
 
Stadsmissionen Remake i Sollentuna 
Företaget är en del av Stockholms Stadsmission och bedriver verksamhet inom Remake, Stockholms 
Stadsmissions eget mode- och designmärke. Remakes produkter tillverkas av second handmaterial 
med målet att nå ökad kvalité och livslängd. Stadmissionen i Sollentuna har inriktning mot 
arbetsinriktad rehabilitering och daglig verksamhet. Remake i Sollentuna vänder sig till personer som 
tillhör personkrets 1 LSS. Idag finns LOV-avtal (Lag om valfrihetssystem) med Stockholm, Järfälla, 
Solna, Sollentuna och Nacka kommun 

 
Upplands Väsby 
 
Stadsmissionen Second handbutik i Väsby Centrum 
En del av Stockholms Stadsmission. Bedriver en Secondhand butik med dam-/herr-/barnkläder, 
inredning, hemtextil, accessoarer, media, böcker, leksaker och café. Stadsmissionen i Sollentuna 
erbjuder arbetsträning genom yrkesmässig utveckling inom service och försäljning, exponering och 
övrigt förekommande butiksarbete. Tillsammans med deltagarna arbetar de med vardagsrutiner och 
att stärka självkänsla och självförtroende, stresshantering med mera. Efter avslutad arbetsträning finns 
även möjlighet till en utbildningstjänst. Utbildningstjänster finns inom alla Stockholms Stadsmissions 
Sociala företag och är en tidsbegränsad anställning. 
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Värmekällan i Väsby 
Bedriver verksamhet inom café- och restaurangverksamhet, secondhand, hantverk  
(snickeri, vävning, målning), lokalvård, odling- och trädgårdsskötsel, legoarbete samt IT. 
 
Värmekällan erbjuder stöd och matchning, rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, sysselsättning 
och arbetsvägledning samt praktisk språkträning inom arbetsträning etableringen. Arbetsuppgifter 
skapas utifrån kompetens och efter varje människas egen förmåga att delta i de aktiviteter som erbjuds 
i företaget. Friskvård är en viktig del i verksamheten, med bl.a. mindfulness, kontemplativ målning, 
avslappning, aktiva minipauser, friskvårdspromenader samt qigong.  
 
Bland deras uppdragsgivare finns Arbetsförmedlingen, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun och 
Karolinska institutet. 
 
Service i Sigtuna 
Finns etablerad även i Upplands-Väsby. Uppdraget är yttre fastighetsskötsel åt Rikshem enligt avtal. 
Flera personer är anställda med arbetsgivarstöd från AF för att utföra uppdraget utifrån kunskap, 
erfarenheter och arbetshinder fördelas arbetsuppgifterna. Stöd, struktur och utbildning ges från 
handledare. Verksamheten tar emot personer på arbetsträning. 

Vad krävs för att skapa långsiktigt hållbara ASF 
 
För att skapa långsiktiga och hållbara arbetsintegerande sociala företag behövs flera komponenter.  
 
Initiativtagare  
Det kan vara en privatperson som har en förankring i det civila samhället, t ex en intresseförening, 
eller i det lokala näringslivet, t ex en fastighetsägare som vill stödja en positiv utveckling i 
lokalsamhället eller någon privat eldsjäl inom t ex kommun eller arbetsförmedling. Oavsett vem som 
initierar starten av företaget är det viktigt att det finns en eller flera som har kompetens och vilja att 
driva företaget, är entreprenöriell, har förmåga att leda företaget och handleda medarbetare samt har 
branschkunskap.  
 
Finansiering  
Det finns inte något organiserat system för att stimulera tillkomsten av nya sociala företag. Ett sätt att 
skapa nya arbetsintegrerande sociala företag är att personal och ”brukare” inom existerande 
kommunal sysselsättningsverksamhet tar initiativ till att omvandla verksamheten till ett socialt företag. 
Fördelen med en sådan tillkomst är att det sällan blir avgörande diskussion om finansiering eftersom 
verksamheten redan finns inom den kommunala budgeten. Men det är en process som kräver 
legitimitet och stöd ”uppifrån” i kommunen.  

Andra initiativ, oavsett initiativtagare, startas ofta i form av projekt. Finansiering kan komma från 
Arvsfonden, Europeiska socialfonden eller att kommun satsar egna medel. Projektägare kan vara både 
offentliga aktörer eller från den sociala ekonomin/det civila samhället. Exempel på nystartat ASF 
genom projektmedel och samverkan i Stockholms län är Yalla Rinkeby som startades genom ett 
samarbetsprojekt mellan Byggwesta, Spånga Blå Band och Coompanion.  

Andra sätt att finansiera delar av en ny verksamhet är genom banklån. Där Ekobanken är ett exempel 
på bank som väl känner till ASF:s  möjligheter och utmaningar och har alternativa lösningar för 
säkerheten kring lån. Ytterligare exempel är när privatpersoner, företag, föreningar kan hjälpa till 
genom Crowd Funding eller skänka inventarier och material. 
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Det är vanligt att flera olika finansieringslösningar och intressenter samverkan för starta av ASF, vilket 
också medverkar till att företaget blir mer långsiktigt hållbart. 

Hållbara affärsidéer 
Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer som har nämnts tidigare. Det vill säga att det 
behöver produkter (varor och tjänster) som är efterfrågade av privatpersoner, offentliga sektorn eller 
näringslivet. Sociala företag har i allmänhet flera olika verksamheter för att sprida risken i företaget 
och för att kunna erbjuda flera olika arbetsuppgifter för arbetsrehabilitering och arbetsträning. 
 
Ledning 
Att leda ett ASF handlar om grupprocesser, individstöd, organisera produktionen, utveckla 
verksamheten, ansvara för ekonomi och försäljning, ha kontakter med myndighete, etc. Det finns inte 
en modell för att organisera verksamheten. Men det viktiga är att man har en organisation och ett 
ledarskap som passar det aktuella företaget. 

 
Kontinuerlig kompetensutveckling 
För utveckling av hållbara ASF behövs det kontinuerlig kompetensutveckling dels av medarbetare 
inom företagen och dels till handläggare, tjänstemän och politiker i offentliga sektorn om ASF för att 
kunna stödja befintliga och utveckling av nya ASF. 
 
Det är vanligt att det vid start av arbetsintegrerande sociala företag finns någon form av 
grundläggande utbildning att starta och driva ASF med praktiska inslag i bland annat branschkunskap. 
Även efter start är det viktigt med fortsatt kompetensutveckling. Detta sker både inom företaget 
genom att medarbetare (deltagare och anställda) kontinuerligt lär sig hur verksamhet skall skötas och 
genom externa kurser. Systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssäkring och 
arbetsrehabiliteringskunskap är andra exempel på områden där det kontinuerligt behövs utbildning 
inom.  

 
Intressenter  
 
Det krävs flera aktörer och insatser för att skapa långsiktigt hållbara arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Regering för åren 2014-2018 har genom flera regeringsuppdrag till Vinnova och Tillväxtverket 
utvecklat ett stöd till arbetsintegrerande sociala företag och socialt entreprenörskap. Det är intressant 
att notera att det statliga stödet i huvudsak kommer från Näringsdepartementet via Tillväxtverket som 
en del i näringslivsfrämjande insatser.  
 
Tillväxtverket i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och aktörer inom den 
idéburna sektorn har tagit fram och förvaltar Sofisam.se som är en webbsida och en resurs för 
inspiration och kunskap om att starta och driva ASF. Här finns en lista på vilka ASF som finns i 
Sverige. ASF får själva göra en intresseanmälan, för att sedan bli granskande i att de uppfyller 
kriterierna för ASF, innan de kommer med på listan. 

 
Offentliga sektorn 
I landet finns det en rad olika exempel på hur Arbetsförmedlingen, kommuner och försäkringskassan 
samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt. Det kan handla om köp av platser för 
arbetsträning eller rehabilitering, placering i arbete eller köp av företagens tjänster som till exempel 
hemtjänst, catering, städning m.m. Det är i huvudsak samma lagstiftning och regler som gäller för 
myndigheternas samarbete med alla företag. 
 
För att främja användningen av de sociala företagens resurser finns olika instrument:  
t ex: bidrag/stöd, IOP-partnerskap, direktupphandlingar, upphandlingar med reserverade kontrakt. 
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Varje instrument har sina fördelar och begränsningar. Därför är det ett viktigt område för ökad 
kunskap. 
 
Kommunerna 
I Tillväxtverkets rapport 0238 Hållbarare Tillsammans konstateras att i de kommuner där det finns en 
tydligt uttalad politisk vilja att stärka ASF och använda ASF som en aktiv del i 
arbetsmarknadspolitiken, har detta varit en stor framgångsfaktor för hållbara ASF.  
 
En policy är ett långsiktigt stöd så att man inte blir beroende av enskilda förtroendevalda eller 
tjänstemän. Till policyn kopplas oftast en handlingsplan som på ett konkret sätt beskriver hur 
kommunen skall arbetet med att stödja och utveckla ASF. 
 
Kommunerna har ansvaret för sysselsättning och har behov av platser till ungdomar som behöver en 
mjuk introduktion till arbetsmarknaden. Kommunerna har även behov av förrehabiliterande platser 
för en del av dem som har blivit noll-klassade inom Försäkringskassan.  
 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar via Arbetsförmedlingen. Det gäller både tillfälliga 
placeringar för arbetsträning och arbetsrehabilitering, men även att de sociala företagen också erbjuder 
arbete för människor som annars skulle ha mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Målgrupperna är personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda, personer som saknar 
gymnasial utbildning.  
 
I Stockholms län kan man tydligt se att antalet personer som är utomeuropeiskt födda har ökat de 
senaste åta åren, vilket även har gjort i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Dock finns ingen 
statistik på kommunal nivå. 
 

 
 
Arbetsförmedlingens behov av platser för dem som är inskrivna i JOB (Jobb- och 
utvecklingsgarantin) och etableringen.  
 

Kommun   Antal i JOB   Antal ingen registrerad aktivitet 
  

Sollentuna   324   47 
Upplands Väsby  231   39 
Sigtuna   321   46 
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Samordningsförbundet 
Enligt lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har ett 
samordningsförbund till uppgift att dels finansiera individinriktade insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna samt dels stödja samverkan mellan samverkansparterna. För de individinriktade 
insatserna gäller enligt § 7 i Finsamlagen att de samverkande parterna står för insatserna och eventuell 
upphandling, mot att samordningsförbunden står för finansieringen. Finansieringen ska alltid gå via 
den part som har upphandlat verksamheten. Nationella Rådet har i sina rekommendationer till 
förbundet listat följande områden som möjliga för förbunden att stödja/finansiera: 
 
På strukturnivå: 

 finansiera en samordnare med uppgift att sprida information och kunskap om ASF 

 bidra till att parterna lokalt arbetar med frågor som rör ASF 

 vara positiva för de möjligheter som ASF kan innebära för FINSAMs målgrupper 

 strategiskt påverkansarbete till myndigheter, beslutsfattare och näringsliv 

 medverkande i framtagandet av policybeslut 

 arrangera inspirationsdagar, seminarier eller studiebesök om ASF 
 

På individnivå: 

 finansiera arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på ASF som upphandlats av 
en/flera medlemmar i förbundet 

 finansiera utbildning om ASF för FINSAMs målgrupp 

 finansiering av handledare, anställd hos någon av parterna, för att stödja målgruppen på ASF 
 

Nationella Rådet gör bedömningen att det finns insatser och ställningstaganden med koppling till ASF 
som inte är förenligt med lagstiftarens intentioner. Samordningsförbunden ska därför inte: 

 ge stöd till enskilda näringsidkare i form av kontantbidrag 

 starta och utveckla ASF 

 vara medlem i ASF eller i intresseorganisationer 

 finansiera kompetensutveckling till anställda på ASF t.ex. affärsutveckling 
 
Idéburna sektorn 
Föreningen SKOOPI, är en nationell intresseorganisation som 
arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala 
företag. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att 
påverka förutsättningarna för att starta och driva 
arbetsintegrerande sociala företag. 

 
Coompanion finns som ett stöd, med minst ett kontor i varje län – i vårt fall Coompanion i Roslagen 
och Norrort – som ger stöd med bland annat rådgivning om att starta och driva arbetsintegrerande 
sociala företag. Detta finansieras på lite olika sätt. Coompanion arbetar också med att främja 
samverkan mellan samhällets olika sektorer.  
 
Folkbildningen och folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser eftersom det behövs 
utbildning både före och efter start av ett arbetsintegrerande sociala företag. Sedan flera år pågår två 
kostnadsfria parallella ettåriga folkhögskoleutbildningar på distans med inriktning mot ledarskap inom 
social ekonomi. På Jakobsbergs Folkhögskola, Kooperativt och idéburet ledarskap och på 
Långholmens Folkhögskola bedrivs utbildning i Handledar- och verksamhetsledarutbildning för 
sociala företag. Flera av de som vill starta ASF i regionen är anmälda till någon av dessa 
folkhögskoleutbildningar. 



   
 
 

 

 
15 

Många organisationer inom den idéburna sektorn har verksamhet som är arbetsintegrerande så som 
Röda Korset, Verdandi, Hela Människan ska leva, Skyddsvärnet och Stadsmissionen för att nämna 
några.  

Privata sektorn  
Lokalt näringsliv kan ha dubbla funktioner. Dels kan de vara med och bidra med sin kompetens, dels 
kan lokala företag bli en bra partner för att göra affärermed. Privata sektorn är även viktig part i 
många individers återgång till arbetet. 

Fler och starkare ASF i Arlandaregionen 
 
Vad kan samordningsförbundet och dess partners göra för att skapa förutsättningar för fler individer i 
arbetet genom arbetsintegrerande sociala företag i regionen? 
 
Under arbetet med denna rapport har det blivit allt tydligare att det finns behov både hos de sociala 
företagen och hos offentliga myndigheter för att stärka företaget och stärka marknaden för fler och 
starkare företag. 

 
Arbetsintegrerande sociala företagens behov 

 Långsiktiga uppdrag om arbetsintegrering 

 Kunskap om hur de kan svara på upphandlingar 

 Tydliggöra på vilket sätt de arbetar med arbetsintegrering, målgrupper, arbetsuppgifter, 
arbetsmetodik 

 Marknadsföring av sina tjänster inom arbetsintegrering 

 Tydliggöra vad de är bra på  

 Mätning av sina resultat av ta individer närmare arbetsmarknaden 

 Plattformar för möten med offentliga sektorns aktörer 

 Bygga upp samarbete med näringslivet  

 Självorganisering för att kunna sälja fler tjänster 
 
Arbetsförmedlingens behov  

 Sammanhängande rehabiliteringskedjor för att få dem som står långt ifrån arbetsmarknaden 
att kunna gå från bidragstagare till löntagare.  

 Att aktörer som kontrakteras kan leverera kvalitativa och kvalitetssäkrade tjänster inom 
arbetsrehabilitering, gärna Supported employment och motiverade samtal (MI).  

 För att effektivisera arbetet med att få fler i arbetet har Arbetsförmedlingen behov av  
större aktörer för arbetsträning, arbetsrehabilitering och praktik platser, gärna inom många 
olika verksamhetsområden.  

 
Kommunernas behov 
I och med att kommunerna arbetar så olika med arbetsintegering av sina invånare som står längst från 
arbetsmarknaden går det inte att ge en generell lösning hur de skall arbeta med ASF. Dock behöver 
politiker och tjänstemän i samtliga kommuner kunskap för att aktivt kunna ta beslut om och på vilket 
sätt ASF kan vara en tillgång för deras kommuninnevånare som behöver komma närmare 
arbetsmarknaden.  
 

 Behov av anpassade arbetsplatser för praktik och arbetsträning för unga vuxna och kvinnor av 
utländsk härkomst. 
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Samordningsförbundets möjligheter 
 

 Stärka kunskapen mellan de sociala företagen och kommunerna genom fokusgrupper (med ett 
fåtal parter som är beslutsmässiga) 

 Information och utbildningar om ASF till politiker och tjänstemän. 

 Stödja ASF i deras arbete att strukturera sin kommunikation om sina arbetsträningstjänster. 

 Stimulera nätverkande mellan ASF i regionen.  

 Sprida information om ASF och dess möjligheter på hemsida, genom rapporten och i de olika 
sammanhang som samordningsförbundet verkar i 

 Skapa arenor mellan ASF och näringslivet för att stärka rehabiliteringskedjan 

 Ta fram metoder för att mäta individers stegförflyttning  
 

 



   
 
 

 

 
17 

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag, ASF 
 

Länkar 
 
Regeringens uppdrag om socialt företagande: 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-om-socialt-
entreprenorskap/  
 
Bygga kunskap om ASF 
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/stod-till-arbetsintegrerande-sociala-
foretag/bygga-kunskap-om-asf.html 
Rapport Socialt forum: 
 
Tillväxtverkets blogg om ASF 
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2018-10-03-allt-fler-jobbar-i-
arbetsintegrerande-sociala-foretag.html 
 
Handbok för myndigheter Sofisam – om arbetsintegrerande socialt företagande: 
http://sofisam.se/handbok-for-myndigheter/kommunerna/lagar-som-styr.html  
 
Sociala tjänster och reserverade kontrakt 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/Sociala-tjanster-och-reserverade-kontrakt/ 
 
Nya affärer genom reserverad upphandling 
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra/insatser/2018-01-16-nya-affarer-genom-
reserverad-upp-handling.html 
 

Rapporter 
 
Starkare tillsammans – Arbetsintegrerande sociala företag nätverkande och modeller 
Tillväxverket rapport 0238 
 
Vilse i stöddjungeln – Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering 
Tillväxtverket rapport 0236 
 
Lagen 1351/2001 om sociala företag. 
 
Vägledning om Finsam och ASF samt presentation 2016-04-28. 
 

Filmklipp 
 
Vad är ASF och varför behövs de? 
Eva Johansson, Tillväxtverket, 2017 (0,49 min) 
En kort och kärnfull förklaring vad ASF är för något och varför det behövs. 
 
En världsbra idé - om sociala företag  
SPRING-projektet, 2013 (4,50 min), 
I filmen berättar människor med kopplingar till ASF i snabba klipp om varför sociala företag är 
viktiga företag på arbetsmarknaden. 
 
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-om-socialt-entreprenorskap/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-om-socialt-entreprenorskap/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/stod-till-arbetsintegrerande-sociala-foretag/bygga-kunskap-om-asf.html%20Rapport%20Socialt%20forum:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/stod-till-arbetsintegrerande-sociala-foretag/bygga-kunskap-om-asf.html%20Rapport%20Socialt%20forum:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/stod-till-arbetsintegrerande-sociala-foretag/bygga-kunskap-om-asf.html%20Rapport%20Socialt%20forum:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/stod-till-arbetsintegrerande-sociala-foretag/bygga-kunskap-om-asf.html%20Rapport%20Socialt%20forum:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2018-10-03-allt-fler-jobbar-i-arbetsintegrerande-sociala-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2018-10-03-allt-fler-jobbar-i-arbetsintegrerande-sociala-foretag.html
http://sofisam.se/handbok-for-myndigheter/kommunerna/lagar-som-styr.html
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/Sociala-tjanster-och-reserverade-kontrakt/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra/insatser/2018-01-16-nya-affarer-genom-reserverad-upp-handling.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra/insatser/2018-01-16-nya-affarer-genom-reserverad-upp-handling.html
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Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ur ett rättighetsperspektiv 
2016, (4,47 min) 
ASF bidrar till det offentligas ansvar om att bl.a. införliva - De mänskliga rättigheterna, Rätten till 
arbete. 
 
Kommunala avknoppningar blir lyckade sociala företag 
2018 (9 min) 
KASAK Bilvården och CooPartner är före detta kommunala verksamheter som knoppats av och 
blivit arbetsintegrerande sociala företag. I Karlskrona har kommunen en policy för att stödja sådan 
utveckling.  
 
Sociala företag Ny näring – ny mening  
Södertörnssamordningsförbund  
2017, (5,53 min)  
 
Att jobba på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF)  
Tillväxtverket, 2017, (2.35 min) 
Anställda på M29 Socialt företagscentrum och Service i Sigtuna berättar om sina erfarenheter om att 
jobba i ett ASF. 
 
Att leda ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) 
Tillväxtverket 2017, (2,58 min) 
Oskar Rommel verksamhetsutvecklare på M29 Socialt företagscentrum och Karina Johansson på 
Coompanion Roslagen & Norrort berättar om att leda och utveckla ASF. 
 
Samhällsnyttan med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 
Tillväxtverket, 2017, (2,32 min) 
Susanne Wikström berättar om nyttan med ASF utifrån från bl.a. Arbetsförmedlingens perspektiv. 

 


