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Arbetsintegrerande 
sociala företag



Människor är samhällets viktigaste resurs. För att ta 
vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd 
för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det erbjuder de 
arbetsintegrerande sociala företagen, ASF. De är som 
vilka företag som helst – betalar löner, arbetsgivar- 
avgifter, skatt, etc. Men de är också någonting mer. 

Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla mål-
sättningar. De är alla till för att skapa arbete för dem 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och erbjuda 
platser för arbetsrehabilitering och arbetsträning.

De försöker också fylla behov och utveckla verksam-
heter i lokalsamhället. Det kan handla om ett trevligt 
café som mötesplats, en second hand-butik utan 
vinstintresse, bed & breakfast till rimligt pris, vara en 
pålitlig underleverantör till lokal industri, med mera.

I denna broschyr visar vi exempel på arbetsintegre-
rande sociala företag från Sollentuna, Upplands Väsby 
och Sigtuna. Anlita dem och gör dubbel nytta – både 
för dig och för människor som får chans till jobb.



GGG Allservice  
Vi har två verksamheter som arbetar 
med att skapa guldkant för seniorer. 

GGG för seniorer arrangerar träffar  
och anordnar utflykter. GGG Allservice 
för seniorer erbjuder hushållsnära  
servicetjänster. 

Inom båda föreningarna har vi arbets-
integrerande verksamhet. Målsättningen  
är att alla ska kunna få möjlighet att  
arbeta utifrån sina egna förutsättningar. 
Man får ökad arbetslivserfarenhet och 
självkännedom.

Inom GGGs verksamheter erbjuder vi  
arbetsträning, praktik och arbetslivs-
inriktad rehabilitering, med arbetsupp-
gifter inom service till seniorer, såsom 
tvätt, hemstäd, handling samt led- 
sagning/sällskap till läkare med mera. 

Ann Bly Lässman
073-048 24 03
g@gggforseniorer.se
www.gggforseniorer.se



Livskraft
LivsKraft är ett rehabiliteringscenter som  
arbetar med att stödja och utveckla 
människor att komma närmare arbetslivet 
utifrån en kristen värdegrund. I Sollentuna 
bedriver vi caféverksamhet i Edsviks- 
kyrkan. I Caféet bakar vi allt själva och där  
serveras enklare luncher och alla de egen- 
tillverkade bakverken. Vi har även catering. 

Caféet är en mötesplats för alla som älskar 
fika och goda samtal i en positiv och lugn 
miljö. Även de som söker stöd  i en utsatt 
livssituation har här en plats att komma till.

Vi erbjuder arbetsträning och praktik i 
vårt café med allt från att arbeta i köket 
till att stå i kassa och möta kunder. Det 
finns även möjlighet att få hjälpa till med 
enklare trädgårdsskötsel och lokalvård  
av kyrkans fastighet. 

Karina Johansson
på M29 Socialt Företagscenter
073-912 64 72
karina@m29.se



Love and Hope Second Hand Märsta
Love and Hope är en secondhandbutik 
med kläder, skor, husgeråd, porslin, 
böcker, leksaker, möbler, elektronik, 
sportartiklar med mera samt driver ett 
café. Överskottet går till välgörande 
ändamål, som arbete mot trafficking. 
Butiken har öppet fem dagar i veckan 
och vi plockar hela tiden fram nya saker 
till försäljning. 

Företaget tillhandahåller praktik, arbets- 
träning och daglig verksamhet. Vi vill 
vara med och verka för en bättre värld 
och bedriver ett aktivt värdegrunds- 

arbete tillsammans med medarbetarna.  
Vårt mål är att arbetsplatsen ska  
genomsyras av positivism och vara  
ett upplyftande ställe att vara på.

Sara Öqvist
0739-60 58 20
sara@secondhandmarsta.se
www.secondhandmarsta.se



M29 Fastighetsservice
M29 Fastighetsservice arbetar inom 
yttre fastighetsskötsel, rondering och 
tillsyn av miljöhus, transport av avfall, 
snickeri och måleri samt grönyte- 
skötsel och snöskottning. Arbetet sker 
på uppdrag av både privatpersoner  
och företag. 

Vi erbjuder arbetsträning, praktik och 
rehabilitering inom alla våra verksam-
hetsgrenar och är därmed en väg in på 
arbetsmarknaden. Våra anställda och 
praktikanter deltar aktivt i våra verk-
samheter utifrån sina egna förmågor.

M29 Fastighetsservice är en del av M29 
Gruppen. 

Michael Hagstedt
08-409 055 40
michael@m29.se
www.m29.se/fastighetsservice



M29 Café Textil & Hantverk består av 
tre verksamheter:
Sigtuna Hantverkshus. Vi syr heminred-
ningsprodukter på beställning till både 
privata hem och offentliga miljöer. Vi 
tillverkar också produkter till försäljning i 
återvunnet material. Mer info:m29.se/shh
Kulturcaféet i Kulturlänken i Märsta  
Centrum. Här bakar och tillagar vi mat  
till vårt kafé och till catering. Vi är med- 
arrangör till olika kulturarrangemang  
bl.a. populära soppluncher. Mer info: 
m29.se/kulturcafeet
Café Nyfiket i Arlanda gymnasium.  
Här sker bakning och tillagning av rätter, 

våra kunder är elever och personal. Mer 
info: m29.se/nyfiket

Genom våra olika verksamheter kan vi 
erbjuda en variation av arbetsuppgifter 
vid praktik och arbetsträning. 

Sigtuna Hantverkshus 0730-39 03 96 
Kulturcaféet i Kulturlänken 072-722 90 61 
Café Nyfiket 073-661 05 59



M29 Socialt företagscenter 
M29 Socialt företagscenter fungerar 
som ett utvecklingscentrum för arbets-
integrerande sociala företag och är en 
stödorganisation för sina medlemmar. 

Föreningen erbjuder bland annat  
ekonomisk rådgivning, förmedling av 
kontakter och är en innovationsplatt-
form för att testa sociala affärsidéer. 

Vi erbjuder servicetjänster inom bland 
annat administration, ledningsstöd, 
marknadsföring, processledning och 
företagsprofilering. 

M29 tillhandahåller även tjänster som 
arbetsprövning, liksom arbetstränings- 
och praktikplatser inom kontor och 
administration. 

Oskar Rommel, 0736-610 429 
oskar@m29.se
Karina Johansson, 073-912 64 72 
karina@m29.se
www.m29.se



Naturlig Hälsa & Utbildning 
Vi erbjuder platser för kvinnor med 
behov av språkträning och långtidssjuk-
skrivna kvinnor med ett intresse för frisk-
vård/hälsotjänster, naturens läkekraft 
trädgård/odling och kreativt skapande. 
Här får man vara med i hela processen 
från marknadsföring, förberedelserna 
och genomförandet av våra aktiviteter.

Vi gillar att vara utomhus i skogen och 
vill anlägga en Sinnes-trädgård. Vi lär ut 
Naturhälsa och har kurser i det Gröna 
Apoteket. Vi lagar och äter god mat 
som ger hälsa.

Vi erbjuder platser till sjukvården, För-
säkringskassan, arbetsförmedlingen och 
kommuner.
  

Eva Bergström-Pettersson 
070-755 5436
eva@nhutbildning.se och 
www.nhutbildning.se



Värmekällan
Vi hjälper människor att komma tillbaka, 
både till ett socialt liv och till arbete, ut-
bildning eller eget företagande. Värme-
källan bedriver verksamhet inom café 
och restaurang, secondhand, hantverk, 
lokalvård, odling och trädgårdsskötsel, 
legoarbete, snickeri, friskvård samt IT. 

Hos oss kan man testa på lättare arbete 
för att förbereda dig inför en praktik 
eller arbetsträning (så kallad förstegs-
verksamhet). 
 
Värmekällan erbjuder stöd och match-

ning, rehabilitering, arbetsprövning,  
arbetsträning, sysselsättning och 
arbetsvägledning samt praktisk språk-
träning.

Carolin Karlsson, 070-751 24 78
carolin@varmekallanivasby.se
www.varmekallanivasby.se



Broschyren är producerad av Samordningsförbundet Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna vars medlemmar är  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna. Samordningsförbundet samverkar  

med sina medlemmar kring personer som behöver stöd för att börja arbeta eller studera.

www.finsamsuvs.se

”Jag trivs väldigt bra, gör helt andra 
saker jämfört med mitt tidigare jobb och 
mår mycket bättre nu.” 
Eva, Värmekällan

”Vi förstår varandra här. Det är inte som 
en vanlig arbetsplats där man ses som 
ett problem om man inte mår bra, här 
har alla sina problem och det är ok.” 
Lia, M29 Socialt Företagscenter

”Det är viktigt att man gör det man klarar  
av och stegvis ta på sig mer uppgifter.  
Här ses varje framsteg som en seger och  
varje misslyckande som ett lärande.” 
Niklas, GGG Allservice


