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Policy – Arbetsintegrerande socialt företagande 

(ASF)  

Kumla kommuns övergripande mål är att stärka vägen mot egenförsörjning genom 
eget lönearbete, ökad inkludering, trygghet, delaktighet, ta tillvara på mångfald 
genom att vara öppen för nya arbetssätt för att hitta en gemensam väg för ett 
hållbart Kumla! 

Kumla kommuns avsikt med policyn för arbetsintegrerat socialt företagande syftar 
till att klargöra kommunens roll och på vilket sätt kommunen kan stödja social 
ekonomi, arbetsintegrerat socialt företagande och därmed det lokala 
näringslivsklimatet. Avsikten med policyn är också vägledande för 
tjänstepersoner och förtroendevalda i arbetet med att 
främja arbetsintegrerande socialt företagande.  

Det sociala entreprenörskap som denna policy handlar om, innebär att arbeta med 
nyskapande idéer som har ett tydligt samhällsnyttigt syfte och kan bidra till 
arbetsträning, rehabilitering, arbetstillfällen och inkludering åt de grupper som 
idag behöver längre tid för att närma sig reguljära arbetsmarknaden. 

  

Regeringens strategi och kännetecken för socialt arbetsintegrerande 

företagande:  

Kumla kommuns avsikt är att vara en förlängning av regeringens strategi och i 
linje med Agenda 2030, för arbetsintegrerat socialt företagande. Det innebär att 
främja 5 sakområden:  

1. Det ska finnas behov och efterfrågan  
2. Stärka företags- och rådgivningskompetensen  
3. Stärka kunskapen om möjlig finansiering och affärsmässighet  
4. Tydliggöra och mäta effekter av arbetsintegrerande socialt företag  

5. Utveckla kunskap och mötesplatser                                                 
                                                                                   (D.nr: N2018/00710/FF)  

  

Hur kan arbetsintegrerande socialt företag användas?  

Ett arbetsintegrerat företag ska tillhandahålla tjänster som arbetsträning, 
sysselsättning, rehabilitering, arbetstillfällen och praktik till Arbetsförmedlingen, 
kommunen och andra offentliga aktörer och få ekonomisk kompensation för 
detta.    



 

 
 

Arbetsintegrerat socialt företagande är en driftsform och verksamheten bör ses 
som kompletterande till kommunens övriga arbetsmarknadsinsatser. 
Företaget ska alltid vara organisatoriskt fristående och drivas i form av ett företag, 
samt tillhandahålla varor och tjänster till kunder.  

Företagets vinst ska i huvudsak återinvesteras i verksamheten och fokus är att de 
anställda ska beredas delaktighet genom ägande.   

Kumla kommuns riktlinjer och stöd:  

• Kumla kommun ska främja socialt företagande som självständig 
samhällskraft och som möjlig samarbetspartner i gemensamma 
angelägenheter.   
• Det arbetsintegrerande sociala företaget måste på egen hand utgöra 
drivkraften i etableringen och utvecklingen av företaget.  
• Kumla kommuns samarbete med socialt arbetsintegrerat företag regleras 
genom avtal. 
• Kommunen kan upphandla eller köpa varor och tjänster utifrån social 
hänsyn av ett arbetsintegrerat socialt företagande.   
• Kumla kommun ska medverka i nätverk som stärker den sociala 
ekonomin  
• Kumla kommun ska ta social hänsyn i upphandlingar och förenkla 
upphandlingsförfarandet där så är lämpligt. 
• Kumla kommun vill stärka och utveckla människors egenmakt, självkänsla 

och förmåga till ett självständigt liv genom att öka egenförsörjning genom 
eget lönearbete på en reguljär arbetsmarknad och minska 
bidragsberoendet.  

Ansvarstagande  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna 
policy efterlevs. För att främja socialt arbetsintegrerande företagande behövs en 
helhetssyn där samtliga nämnder är informerade om möjligheten att 
samarbeta kring gemensamma angelägenheter, där syfte ska vara ökad eller 
bibehållen kvalité.   

  
  
  

 


