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Denna policy anger Ronneby kommuns förhållningssätt till den sociala 
ekonomin i form av arbetsintegrerande sociala företag. Policyn utgår från 
grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det 
privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. 
Policyn tydliggör kommunens arbete att främja arbetsintegrerande socialt 
företagande. Den ligger till grund för en handgriplig handlingsplan för 
tjänstemän och förtroendevalda i arbetet med att främja arbetsintegrerande 
sociala företag. Utgångspunkten är att denna policy ska medföra att 
kommunen höjer sin ambitionsnivå i arbetet. 

Det ligger i kommunens intresse att alla medborgare, utifrån sin egen 
förmåga är delaktiga på arbetsmarknaden. 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. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs. Respektive nämnd 
eller bolag ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy. 

Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring 
vilket stöd Ronneby Kommun kan erbjuda. Policyn ska tjäna som inspiration 
till att fler personer vill starta arbetsintegrerande sociala företag i Ronneby. 

Ronneby kommun och dess organisations förhållningssätt: 
o Genom arbetsintegrerande sociala företag främja arbete och 

sysselsättning för människor som står långt ifrån dagens 
arbetsmarknad. 

o Bidra till att utveckla förmågan till egenförsörjning och minska 
behovet av försörjningsstöd. 

o Skapa lângsiktiga och goda förutsättningar för fler och växande 
arbetsintegrerande sociala företag. 

o Utveckla samverkansforrner med berörda myndigheter samt inom vår 
egen organisation.
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Definition arbetsintegrerande sociala fôretag 
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet 
(producerar och säljer varor och/eller tjänster): 

o Med ôvergripande ändamål att integrera människor som har stora 
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. 
- Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men 
också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de 
som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra 
arbetsgivare. 

o Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller 
på annat väl dokumenterat sätt. - Det kan innebära att företaget drivs 
som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets 
verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget 
och om sin egen utveckling. 

o Som i huvudsak äterinvesterar sina vinster i den egna eller liknade 
verksamheter. - Det innebär vanligen att vinster (överskott) används 
till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda 
kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag. 

o Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det 
innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra 
offentligt ägda organisationer. 

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för 
arbetsintegrerande sociala företag. Regeringen har använt definitionen ovan i 

en handlingsplan for arbetsintegrerande sociala företag och i ett 

regeringsuppdrag för stöd till företagen som pågår 2016 — 2018.


