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Policy för främjande av den sociala ekonomin och 
Arbetsintegrerande Sociala Företag
Policyn utgår ifrån att samhället är ekonomiskt organiserat i tre sektorer; det privata 
näringslivet, den offentliga sektorn, den ideella sektorn eller den ”sociala ekonomin” 
som den kallas och vilken är den terminologi som tillämpas inom Europeiska Unionen. 

De verksamheter som återfinns inom den sociala ekonomin är huvudsakligen 
föreningar, kooperativ, arbetsintegrerande sociala företag, stiftelser och liknande 
sammanslutningar. Dessa verksamheter har allmännytta eller medlemsnytta, inte 
vinstintresse, som främsta drivkraft.  

I linje med ”vision 2020” 
Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och 
framtidstro. Visionens inriktningsmål är: 

Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika 
värde. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Goda 
betingelser för företagande. En attraktiv besökskommun. Alla finner sitt önskade 
boende. Ett rikt fritids - och kulturutbud samt ett livslångt lärande. Visionen förpliktigar 
till ett brett arbete inom många områden.  

Detta förslag till policy kan i vision 2020 framförallt kopplas till den sociala men även 
den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Policyn anger Sotenäs kommuns 
förhållningssätt till den sociala ekonomin och arbetsintegrerat socialt företagande (ASF) 
i synnerhet. Policyn syftar till att vägleda kommunens samlade arbete med att främja 
samhällsentreprenörskap, underlätta etablering av arbetsintegrerande sociala företag 
samt dialog och samverkan med civilsamhällets aktörer.  

Samhällsentreprenörskap bedrivs av civilsamhällets aktörer, d v s den ideella och 
idéburna sektorn, vilken inkluderar idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, kultur- 
och ungdomsföreningar, kyrkliga samfund, arbetsintegrerande sociala företag, 
samhällsföreningar, handikapporganisationer, studieförbund och liknande 
organisationer. Samhällsentreprenörskapet kan bidra till arbete och inkludering åt de 
grupper som står utanför arbetsmarknaden. 

Policyn ska också vara ett handgripligt redskap för förtroendevalda och tjänstemän i 
arbetet med att stödja arbetsintegrerande sociala företag. Dessa företag kan vara ett 
komplement till andra insatser som görs inom Sotenäs kommun för att alla människor 
ska bidra till sin försörjning efter egen förmåga.   

Policydokumentet föreslås vara styrande under en period av 2 år från det datum 
kommunfullmäktige behandlat och beslutat i ärendet. Policyn bör därefter följas upp, 
utvärderas och eventuellt revideras inför ett nytt ställningstagande.  
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Vad är arbetsintegrerande sociala företag? 
Sotenäs kommun utgår från en definition av arbetsintegrerande sociala företag som 
Tillväxtverket tagit fram tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra 
myndigheter. Definition av begreppet från Tillväxtverket innefattar flera likheter men 
också skillnader med andra företag. 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som: 
• Driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor eller tjänster) med

övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

• Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt.

• I huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter.
• Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Likheter och skillnader med andra företag 
De arbetsintegrerande sociala företagen producerar och säljer varor och tjänster på en 
marknad och har såtillvida liknande behov som alla andra företag.  

Det finns dock en stor skillnad eftersom de arbetsintegrerande sociala företagen har som 
huvudsyfte att skapa arbetstillfällen för att integrera människor som har svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden.  

Detta i sig leder till särskilda kostnader i form av ett större behov av stöd, introduktion- 
och handledning av deltagare och anställda, anpassade arbetsuppgifter och anpassning 
av arbetsplatsen etc. Vidare har de arbetsintegrerande sociala företagen ett större behov 
av att samverka med olika myndigheter vad det gäller medarbetare och deltagare i 
verksamheten. 

De arbetsintegrerande sociala företagen har valt att organisera sig på olika sätt. Flertalet 
dessa företag ägs av sina medarbetare och drivs som en ekonomisk förening eller 
sociala arbetskooperativ som det ofta kallas i dagligt tal.  

Målgrupper – eller vilka kan bli deltagare och medarbetare i ASF? 
Arbetsintegrerande sociala företag ses ofta som en första sluss in på arbetsmarknaden 
för människor som av olika anledningar har svårigheter att etablera sig på den reguljära 
arbetsmarknaden, vilket är en viktig roll. 

Arbetsintegrerande sociala företag anställer också ofta personer som gjort praktik eller 
genomgått en arbetslivsinriktad rehabilitering i verksamheten.  Det leder ofta till arbete 
för individer och är samtidigt en förutsättning för att dessa företag ska utvecklas och 
bidra till samhället på lång sikt. 
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Potentiella målgrupper kan t ex vara långtidsarbetslösa med försörjningsstöd, nyanlända 
flyktingar, ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, personer med 
funktionsnedsättning, personer som efter långtidssjukskrivning på nytt ska in på 
arbetsmarknaden och personer inom LSS som kan beredas plats för daglig verksamhet 
inom ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Kommunen ska främja 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 ett ökat  
välmående på individnivå, ökade skatteintäkter och att kostnaderna för försörjningsstöd 
minskar. 

De arbetsintegrerande sociala företagen, med sitt fokus på individuell anpassning 
och delaktighet, utgör en nisch som kan vara en viktig ingång för specifika målgrupper. 
Dessa företag kan möjliggöra en långsiktig anställning för personer som har svårigheter 
att etablera sig eller behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Kommunens roll 
är att ge råd och stötta de som vill jobba på ett socialt företag samt de som vill starta ett 
socialt företag och stödja utvecklingen av denna typ av företagsverksamhet. 

Ansvar för att implementera policyn 
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 i frågorna. 

Vissa tjänster kan utföras inom ramen för en överenskommelse med lokala sociala 
företag eller föreningslivet som ett alternativ till att utföras i kommunens egen regi. 
Kommunens förvaltningar och bolag ska, av ovan redovisade skäl, se en samverkan 
med sociala ekonomins aktörer som både självklar och berikande för den egna 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy 
efterlevs. Respektive förvaltning eller bolag ansvarar för det egna arbetet med att 
efterfölja denna policy. I samband med bokslut och verksamhetsberättelser bör det 
anges en kort beskrivning hur förvaltningen eller bolaget agerat för att implementera 
policyn. 

Policy 
Visionen om ”Goda betingelser för företagande” innebär att kommunen ska främja 
socialt entreprenörskap som bidrar till att skapa förutsättningar för alla 
kommuninvånare att försörja sig själva och vara delaktiga i samhällsgemenskapen.  

• Sotenäs kommun vill förhindra att människor hamnar i utanförskap och
stimulerar därför till aktiviteter som ger möjligheter till ett inträde på
arbetsmarknaden. Detta engagemang innebär bland annat att ta fram en
stödstruktur som befrämjar tillkomsten av arbetsintegrerande sociala företag.
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• Sotenäs kommun bör ha en stödjande och stimulerande roll i relation till den
sociala ekonomins aktörer medan dessa ska utgöra drivkraften i utvecklingen av
den lokala sociala ekonomin.

• Sotenäs kommun ska 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.

• Sotenäs kommun ska verka för att det skapas långsiktiga och rimliga
förutsättningar för fler och växande sociala företag, t ex genom
överenskommelser och samarbetsavtal.
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