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Avsikt 

Kommunstyrelsen vill med denna policy klargöra sin ståndpunkt gällande 

arbetsintegrerande sociala företag (AFS), deras vikt i samhällsutvecklingen, 

samt hur kommunen kan främja start av, utveckling och stabilitet i 

arbetsintegrerande sociala företag. 

Ett arbetsintegrerande socialt företag 

I både regeringens Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag
1 

och av exempelvis Göteborgs stads Sociala resursnämnd definieras 

arbetsintegrerande sociala företag enligt följande fyra punkter: 

Företag som driver näringsverksamhet (producerar eller säljer varor eller 

tjänster): 

 med övergripande ändamål att integrera människor, som har stora 

svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

 som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på 

annat väl dokumenterat sätt 

 som i huvudsak återinversterar sina vinster i det egna företaget eller i 

liknande verksamheter 

 som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

Mörbylånga kommun arbetar utifrån denna definition som kommer att 

användas i sammanhanget arbetsintegrerande socialt företagande. 

Avgränsning 

Det finns även sociala företag vars syfte nödvändigtvis inte är att skapa 

arbete, utan att nå andra samhällsnyttiga mål. Ibland är dessa organiserade i 

bolagsform, andra gånger som föreningar. Kommunen kan av olika 

anledningar vilja uppmuntra dessa företag men hänvisar då till gällande 

riktlinjer för stöd av föreningar och företag. 

Arbetsintegrerande sociala företag i samhällsutvecklingen 

ASF vänder sig oftast till personer som står utanför den reguljära 

arbetsmarknaden, med erbjudande om arbetsträning, sysselsättning och i 

vissa fall anställning på individuella villkor. Dessa personer är ofta unga, 

utrikes födda eller har någon funktionsnedsättning. Det är ASFs koppling till 

nämnda målgrupper, samt bedömningar att de är värdefulla aktörer i det 

lokala näringslivet som ger Mörbylånga kommun skäl att främja och stödja 

deras utveckling. 

Genom att skapa förutsättningar för deltagande och inkludering bidrar ASF 

till social hållbarhet och stabilitet. Fler individer erbjuds en meningsfull 

sysselsättning på de villkor som kan passa dem såväl som samhället. 

Mörbylånga kommun ska verka för att främja ASF och kan använda dem 

som en del av den kommunala arbetsmarknadspolitiken, med syfte att skapa 

sysselsättning och möjligheter till vägar in på den lokala arbetsmarknaden. 
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Stödformer för arbetsintegrerande sociala företag 

Mörbylånga kommun ska: 

 ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot ASF 

 förankra och internt sprida kännedom om denna policy inom berörda 

sektorer i kommunorganisationen 

 erbjuda konkret hjälp vid start och utveckling av ASF genom sina 

relationer/avtal med tillämpliga företagsstödjande organisationer 

 kartlägga de områden där ASF kan utgöra ett komplement till, eller 

ersättning för, kommunal verksamhet 

 förmedla kontakter med möjliga stödgivare och finansiärer i form av 

Regionförbundet i Kalmar län, stiftelser med flera 

 där det är tillämpligt använda sig av Upphandlingsmyndighetens 

riktlinjer gällande sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig 

upphandling
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 utveckla samverkansformer mellan kommunen och lokala ASF, primärt i 

formen av en tydlig och långsiktig kundrelation till dessa 

 aktivt sprida ingångna avtal, upphandlingar och samarbeten inom 

kommunorganisationen för att ge så stora delar av kommunens sektioner 

som möjligt kunskap om och reella tillfällen att använda ASF vid 

leveranser av tillämpliga varor och tjänster. 
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