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Vägledning om hur samordningsförbund kan utveckla och stödja
myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag
Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och
kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete.
Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som en sådan arbetsplats.
Arbetsintegrerande sociala företag (härefter ASF) är företag som driver
näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och
samhällsliv. Nationella rådet är därför positiv till att samordningsförbund stödjer de
samverkande parternas engagemang i ASF.
Samtidigt är ASF ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag
eller vilken arbetsgivare som helst. Nationella rådet vill därför förtydliga under vilka
förutsättningar samordningsförbund kan finansiera insatser kopplade till ASF.

Samordningsförbundens uppdrag
Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, har ett
samordningsförbund till uppgift att
1) Finansiera individinriktade insatser som bedrivs av de samverkande parterna
2) Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Nedan följer exempel på insatser kopplade till ASF som kan finansieras. Exemplen är
indelade i strukturövergripande och individinriktade.

Öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag
Strukturövergripande insatser
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

2016-04-28








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
strategiskt påverkansarbete till myndigheter, beslutsfattare och näringsliv
medverka i framtagandet av policybeslut
arrangera inspirationsdagar, seminarier eller studiebesök om ASF.

Nyttja möjligheten till individinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala
företag
Individinriktade insatser
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.

Vad ska samordningsförbund undvika att göra?
Nationella rådet gör bedömningen att det finns insatser och ställningstaganden med
koppling till ASF som inte är förenligt med lagstiftarens intentioner. Samordningsförbund
ska inte


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.

