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Kartläggning om samverkan med sociala 
företag och arbetsintegrerande sociala 

företag 2022 - 2023 
 

 

Förslag till handlingsplan  

 

Förbunden vill bistå medlemmarna att ta vara på och utveckla stödet till sociala företag och ASF i 

Jönköpings län, särskilt de företag som verkar i respektive förbunds geografiska område. Arbetet ska 

ske i samråd med andra parter som ger stöd till dem, till exempel Region Jönköpings län och 

Coompanion. Följande uppdrag eller områden ser vi som angelägna under 2022 - 2023: 

 

- Under 2023 formulera en strategi för samverkan med och stöd till SF/ASF, om möjligt 

gemensam för de tre förbunden i länet 

- Inventera övriga aktörers arbete med SF/ASF för att undvika dubbelarbete 

- Bjuda in personal från ASF till utbildningsinsatser så som BIP (kickoff och progressions-

mätningsverktyget SKAPA), Stoppa Våldet och annat som bedöms vara relevant.  

- Anlita ASF-tjänster när så är möjligt (till exempel hyra lokal till möten, servering/catering, 

flytt och städhjälp eller annat).  

 

Syfte: 

Sociala företag och ASF gör viktiga insatser för Finsams målgrupp. Syftet med denna handlingsplan är 

att ge en riktning i arbetet hur vi kan utveckla stödet till SF/ASF och ligga till grund för de mål som 

behöver formuleras. 

 

Mål 2023: 

 

Mål och delmål för en reviderad strategi utformas under året inom respektive förbund eller 

gemensamt för två av eller alla tre samordningsförbunden i Jönköpings län. 
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1. Introduktion 
 

Socialt företagande, SF, står för när den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar 

på samhällsutmaningar. I ett socialt företag står den egna ekonomiska vinsten inte i centrum, istället 

är målet för sociala företag att bidra till ett samhälle som är inkluderande och hållbart.  

Arbetsintegrerande sociala, ASF, har som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet 

integrera människor i samhälle och arbetsliv samt skapa social hållbarhet. Det gör man genom att 

erbjuda personer som är i behov av anpassade anställningar ett arbete i en trygg och bra miljö där 

var och en får möjlighet att arbeta 100% av sin egen förmåga och bidra med sina unika kompetenser.  

Det finns ingen speciell företagsform som kallas socialt företag utan de drivs i ordinarie bolagsformer 

eller som ekonomiska föreningar. Man konkurrerar på samma villkor som övriga företag i till exempel 

upphandlingar.  

Länets SF/ASF har många olika inriktningar på de varor och tjänster se säljer. Det finns 

secondhandaffärer, biltvättar, café, kamratstödjande verksamheter, plats att göra samhällstjänst, 

arbetsrehabiliterande insatser, praktik, arbetsprövning och mycket mera.  

De sociala företagen och de arbetsintegrerande sociala företagen är en viktig mottagare för de 

målgrupper vi i samordningsförbunden arbetar med idag, det vill säga personer med fysiska, psykiska 

och sociala hinder som påverkar arbetsförmågan.  

 

Regeringen har i sin nationella strategi för sociala företag (2018) tagit fram tre kännetecken: 

• Sociala företag är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga 

verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, 

exempelvis minska utanförskap, 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.  

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt 

investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, i stället för att primärt tas ut som vinst genom 

avkastning till ägarna. 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har, förutom ovanstående punkter, som syfte att integrera 

människor på arbetsmarknaden och i samhället. Ett ASF ska även:  

• Sälja varor och tjänster till kunder.  

• Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av 

exempelvis en kommun. 

• Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande. 

 

 

 

https://www.verksamt.se/fundera/socialt-foretagande-och-samhallsentreprenorskap/arbetsintegrerande-sociala-foretag
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Sociala innovationer:  

Uttrycket social innovation används ofta övergripande för att beskriva nya lösningar på 

samhällsutmaningar. En social innovation kan avse en ny metod eller ett nytt arbetssätt, och 

eftersom sociala innovationer löser samhällsutmaningar är de bra för individ och samhälle. Sociala 

innovationer kan förekomma i hela samhället, i både offentlig sektor, privat näringsliv och inom 

civilsamhället. (hämtat ur: Delrapport för projekt Sesam - Socialt Entreprenörskap tillSAMans 2021-

01-11-2021-10-31 Madeleine Kothe) 

 

2. BAKGRUND 
 

Behovsinventering: Vi har under våren haft förmånen att träffa och samtala med samordnare David 

Wallenberg på SofiJ och verksamhetsansvarig Johan Arvidsson på Origo Resurs men också de 

företrädare för länets ASF som deltog i årsmötet för SofiJ.  

 

 

Utifrån de samtal vi fört med företrädare för socialt företagande i länet framkom följande behov:  

 

- Relevant och uppdaterad information kring anställningar/HR-frågor 

- Uppdaterad information kring vad som gäller vid avtalsskrivande och upphandlingar 

- Sprida information om socialt företagande gällande arbetsträningsplatser, upphandling med 

socialt ansvar med mera 

- Hitta och finansiera utbildningsinsatser för personalen 

- Erbjuda handledning till personal utifrån att de i sin vardag möter samma målgrupp som 

finns inom de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Den kommunala verksamheten har 

strukturer för handledning och kollegialt stöd samt har adekvat utbildning, ofta på 

högskolenivå. De sociala företagen har ofta personal med annan bakgrund och erfarenhet 

men det saknar formell kompetens kring till exempel behov av anpassningar i arbetet, 

bemötande/diagnoskunskap med mera. 

 

3. Nationella Rådet 
 

Nationella rådet formulerade 2016 en vägledning för hur samordningsförbund och ASF kan 

samverka:  

På strukturell nivå: 

De fyra parter som ingår i samordningsförbunden är alla på olika sätt engagerade i att stödja och 

utveckla ASF. För att lokalt främja utvecklingen av det arbetsintegrerande sociala företagandet måste 

samverkan mellan myndigheter, regionala och lokala, offentliga och privata aktörer fungera. 

Samordningsförbund kan med fördel ta en aktiv roll och stimulera till att fler arbetsintegrerande 

sociala företag startar och växer genom finansiering av strukturövergripande insatser såsom att:  

 

• 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  
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• strategiskt påverkansarbete till myndigheter, beslutsfattare och näringsliv  

• medverka i framtagandet av policybeslut  

• arrangera inspirationsdagar, seminarier eller studiebesök om ASF. 

 

På individnivå: 

Huvuduppgiften för ett samordningsförbund är att samordna de samverkande parternas 

resursinsatser med avseende på åtgärder som riktar sig till FINSAMs målgrupp. För de  

individinriktade insatserna gäller enligt 7 § i Finsamlagen att de samverkande parterna står för 

insatserna och eventuell upphandling, mot att samordningsförbundet står för finansieringen. 

Finansieringen ska alltid gå via den part som har upphandlat verksamheten.  

 

Förslag på sådana insatser är arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på 

arbetsintegrerande sociala företag:  

 

• Utbildning om arbetsintegrerande sociala företag för FINSAMs målgrupp.  

• Finansiering av handledare, anställd hos någon av parterna, för att stödja målgruppen på 

arbetsintegrerande sociala företag. 

 

Detta bedömer Nationella rådet att samordningsförbund inte ska göra:  

 

• ge stöd till enskilda näringsidkare i form av kontantbidrag  

• starta och utveckla arbetsintegrerande sociala företag  

• vara medlem i arbetsintegrerande sociala företag eller i intresseorganisationer  

• finansiera kompetensutveckling till anställda på arbetsintegrerande sociala företag t.ex. 

affärsutveckling. 

 

Se hela dokumentet: Finsam och arbetsintegrerade sociala företag 

 

4. Tillväxtverket om Jönköpings län 
 

Tillväxtverket har kartlagt vilka kommuner som har med främjande av socialt företagande i sina 

styrdokument. Undersökningen gjordes 2019 och 10 av länets 13 kommuner svarade. I 

undersökningen framkom att endast Vaggeryds kommun idag har ett sådant styrdokument. Det 

innebär inte att de saknas i övriga kommuner, en uppdatering kan ha gjorts sedan undersökningen 

och det kan också finnas styrdokument i de kommuner som inte svarat.  

Det man tittat på är om kommunerna har någon form av överenskommelse kring: Reserverad 

upphandling, Direktupphandling, Upphandling med social hänsyn eller IOP – Ideellt offentligt 

partnerskap. Man har också tittat på vilka varor och tjänster som i så fall hanterats i en sådan 

överenskommelse.  

Sociala företag i styrdokument och upphandling (publector.org) 

Region Jönköping svarade åtta kommuner. Fem av dessa har gjort olika upphandlingar med sociala 

företag. Habo kommun har berört upphandling med sociala hänsyn och traditionell upphandling. 

Upphandlingarna handlar till större delen om tjänsteupphandlingar, en viss varuupphandling sker 

https://www.finsam.se/download/18.45a9c5cb16e5a50c90d16da/1587455601126/finsam-och-arbetsintegrerade-sociala-foretag.pdf
https://publector.org/publication/Sociala-foretag-i-styrdokument-och-upphandling/31Kommunernas-svar
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även i Jönköping. Värnamo kommun har genomfört traditionella upphandlingar. Dessa har berört 

hemleveranser av varor med Samhall som leverantör. Gislaved har gjort direktupphandlingar med ett 

kooperativ som främst vänder sig till psykiskt funktionshindrande i syfte att ge dessa en meningsfull 

sysselsättning med rehabiliterande insatser. Kooperativet erbjuder kommunen frukost- och 

lunchservering i kommunhuset. Gnosjö kommun har direktupphandlat bilvård från Kamratstödet i 

Gnosjö. Åtta kommuner av totalt tretton svarade, varav fyra av dessa har upphandlat från sociala 

företag.  

5. Coompanion 
 

Samtal med Jeanette Rosén, t f VD och rådgivare. Coompanion Jönköpings län skapar utveckling för 

individer, grupper och samhälle. I verksamheten igår att stödja och utveckla entreprenörskap där 

socialt företagande och ASF ingår. Man utgår från grundvärderingarna: jämlikhet, demokrati, 

entreprenörskap och hållbarhet. Verksamheten erbjuder företagsrådgivning och affärsutveckling, 

information och utbildning. Just nu driver man tillsammans med flera andra aktörer projektet SIRU 

2.0 där man bland annat haft utbildningsinsatser inom socialt företagande och upphandlingar men 

också nätverksträffar. Coompanion erbjuder, via Microfonden garantier och lån för uppstart och 

utveckling av företag. ASF akademin innehåller utbildningar, tips och trix. Coompanion är positivt 

inställda till samverkan och samarbete och ser SF som ett komplement till sin verksamhet. 

Jönköpings län - Coompanion  

 

6. Regional utveckling 
 

Samtal med Peter Johansson på regional utveckling. Just nu har man inte ett aktivt arbete kring 

socialt företagande och ASF men frågan ligger även på Regional utvecklings bord. Fokus mer på 

socialt entreprenörskap. Man är också med och driver projektet SIRU 2.0, sitter i styrgruppen.              

Social välfärd, Region Jönköpings län (rjl.se) 

 

7. ASF i Jönköpings län, väster 
 

Sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag som är aktiva i upptagningsområde Södra 

Vätterbygden och Finnveden (aug 2022):  

 

Mullsjö: 

Habo: Habo Bruk för alla  

Jönköping: Ekolust, Origo Resurs, Stickans, Tolagård rehab, Cirkular Center 

Vaggeryd: Oden och Freja Fixartjänst  

Värnamo: Pelarsalen  

Gislaved: Gislaveds rallarna, Optimus 

Gnosjö: Kamratstödet  

https://coompanion.se/jonkopings-lan/
https://www.rjl.se/om-oss/om-organisationen/kommunal-utveckling/social-valfard/
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Sociala Företag i Jönköpings län, SofiJ: 

 

Företagen har en gemensam förening, SofiJ: SofiJ - START  

Föreningen har haft en externt finansierad samordnare under en tid för att stötta de sociala 

företagen i dess utveckling. 

Våra mål är:  

- att verka intressepolitiskt och vara en nätverksorganisation och en röst för arbetsintegrerade 

sociala företag i Jönköpings län.   

- att bistå våra medlemmar med kunskap och stödja de arbetsintegrerade sociala företagen i 

deras arbete och utveckling samt vara ett instrument för samverkan mellan medlemmarna 

för ömsesidig nytta och ökad hållbarhet. 

- att stimulera till att fler arbetsintegrerade sociala företag bildas i Jönköpings län 

 

8. Exempel från andra samordningsförbund 
 

Samordningsförbundet i Södertälje: 

I Samordningsförbundet i Södertälje finansierar man ett projekt där Coompanion erbjuder 

affärsrådgivning till personer som är intresserade av att starta, utveckla eller etablera sociala företag 

i Södertälje kommun. 

Socialt företagande - Samordningsförbundet i Södertälje (sfris.se) 

Samordningsförbundet Stockholmsstad:  

Förbundet har i uppdrag att under verksamhetsåret 2018 påbörja arbetet med att främja socialt 

företagande i Stockholms stad. Därför anordnar förbundet forum för att öka kunskapen om socialt 

företagande hos chefer och medarbetare samt startar dialogen mellan berörda parter. Man ska 

också kartlägga möjligheterna för, och behovet av, socialt företagande i Stockholm samt utöka 

möjligheterna för parterna att köpa arbetsträningsplatser av sociala företag. 

https://samordningstockholm.se/socialt-foretagande/ 

 

Gävleborgs samordningsförbund: 

 

Samordningsförbund Gävleborg påbörjade hösten 2016 en långsiktig satsning för utveckling av 

arbetsintegrerade sociala företag - ASF. Det finns i dag ca 30 aktivt verksamma ASF i vårt län. 

 

Arbetsintegrerande sociala företag - ASF (finsamgavleborg.se) 

 

Samordningsförbundet i Norrbotten: 

 

Etablering av en dialogyta och möjlighet till kunskapshöjning och kompetensutveckling för projektets 

ingående parter.  

https://www.sofij.se/
https://sfris.se/finansierade-insatser/socialt-foretagande/
https://samordningstockholm.se/socialt-foretagande/
http://finsamgavleborg.se/sociala-foretag/asf.aspx
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Organisering och test av en stödfunktion för sociala företag med arbetsintegrering som del av 

affärsidén byggd utifrån företagens behov.  

Etablering av de sociala företagen som ett verktyg i Samordningsförbundets verksamhet 

 

Plattform ASF | Samordningsförbundet (samordningnorrbotten.se) 

 

 

Samordningsförbundet i Dalarna: 

 

I Västerbergslagen finns en, för länet unik kompetens- och stödplattform för utveckling av 

arbetsintegrerade sociala företag i Ludvika och Smedjebacken. Samordningsförbundet bidrar med 

medel till stödplattformens arbete. 

Syftet med plattformen är att stödja och tillförsäkra personer/organisationer som vill starta och 

utveckla sociala företag ett stöd i detta arbete.  

 

Sociala företag - Finsam i Dalarna (finsamdalarna.se) 

 

Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby och Sigtuna 

 

Vi på Samordningsförbundet ser ASF som en viktig väg till försörjning för människor som står långt 

från arbetsmarknaden.  

Partnerskap, IOP, ska främja utveckling av ASF genom samverkan mellan offentlig sektor, lokalt 

näringsliv och ASF. Det ska också hjälpa till att sprida information om vad ett ASF är. Genom att 

samarbeta med de här organisationerna får vi på Samordningsförbundet tillgång till kompetens och 

nätverk inom området. 

 

Socialt företagande - Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna (finsamsuvs.se) 

 

 

Kartläggning med handlingsplan fastställdes av styrelsen 2022-11-23 

https://www.samordningnorrbotten.se/plattform-asf
https://www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen/samverkan-vasterbergslagen/sarskilda-insatser-vb/vb-sociala-foretag/
https://finsamsuvs.se/insatser/socialt-f%C3%B6retagande-39461685

