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Redovisning av uppdrag att inrätta en
samordningsfunktion för arbetet med att främja
arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisning av uppdrag och
beslutar att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Stockholms stad har en ambition att stötta och främja ett rikt och
levande civilsamhälle och näringsliv. Däribland de
arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) vars främsta syfte är att
hjälpa människor till arbete. ASF driver näringsverksamhet och
säljer arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och det privata
näringslivet. ASF är fristående från offentlig sektor och har
samhällsnytta som övergripande mål.
I Stockholms stads budget för 2022 beslutades om ett
stadsövergripande arbete för att främja samverkan med ASF som
rör alla stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag att samordna uppdraget
genom att inrätta en samordningsfunktion.
Samordningsfunktionen påbörjade sitt arbete i februari 2022.
Dessförinnan genomfördes en rekrytering av en ny medarbetare
samt en intern förankring av uppdraget i förvaltningen. Det senare
med utgångspunkt i den handlingsplan som togs fram under 2021.
En kommunikationsinsats i syfte att informera stadens förvaltningar
och bolag genomfördes likaså.
Under den senare delen av våren har ett antal aktiviteter genomförts
för att sprida information om stadens möjligheter att samverka med
och främja ASF, omvärldsbevaka och fortsatt utveckla arbetet.
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Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att samordna det
stadsövergripande arbetet med att främja samverkan med ASF samt
ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i detta arbete.
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Denna halvårsrapportering beskriver de aktiviteter som genomförts
under det första halvåret 2022 och aktiviteter som planeras under
det andra halvåret.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Bakgrund
Stockholms stad har en ambition om att utöka samverkan med den
sociala ekonomin där ASF är en viktig del. ASF är företag vars
främsta syfte är att erbjuda arbete åt människor som har svårt att få
en plats på arbetsmarknaden. De är fristående från offentlig sektor
och är i stället just företag som säljer varor och tjänster. Till skillnad
från andra företag har de samhällsnytta som övergripande mål.
Arbetsmarknadsnämnden har under ett flertal år undersökt hur
staden bättre kan främja och samverka med ASF. Frågan om hur
detta arbete bäst kan bedrivas har utretts utifrån olika perspektiv vid
flera tillfällen. Nämnden fick i 2021 års budget i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att främja samverkan med ASF. Uppdraget
genomfördes tillsammans med Samordningsförbundet Stockholms
stad och Stockholm Business Region där respektive organisation
identifierade vilka aktiviteter de kan genomföra och ansvara för.
Under hösten 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en tvåårig
handlingsplan.
I stadens budget för 2022 finns ett stadsövergripande uppdrag för att
fortsatt främja ASF. Uppdraget omfattar alla stadens nämnder och
bolagsstyrelser. Här anges följande aktiviteter:



Arbetsmarknadsnämnden ska inrätta en samordningsfunktion för
arbetsintegrerande sociala företag. Aktiviteten ska redovisas
2022-06-30.
Nämnder och bolagsstyrelser ska med stöd av
arbetsmarknadsnämnden överväga hur det inom ramen för det
egna uppdraget kan genomföras aktiviteter som främjar
arbetsintegrerande sociala företag.

Förvaltningens redovisning av uppdraget

Redovisning av uppdrag att inrätta en
samordningsfunktion för arbetet med att
främja arbetsintegrerande sociala företag
(ASF)

Inrättande av samordningsfunktion
En samordningsfunktion för ASF inrättades i februari 2022. En
samordnare rekryterades för uppdraget. Ett internt förankringsarbete
genomfördes i förvaltningens och i stadens verksamheter. Ett
särskilt fokus har varit att utveckla arbetssätt samt planera för den
handlingsplan som beslutades av fullmäktige 2021 ska genomföras.
Här har förvaltningen särskilt vinnlagt sig om att synliggöra olika
möjligheter att upphandla tjänster från ASF vid sidan av
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traditionella företag, exempelvis inom välfärdsproduktion samt
andra varor och tjänster som ASF tillhandahåller.
Samordnaren har därutöver deltagit i Integrationspaktens nätverk
och seminarier och bjudit in ASF med dess företrädare Skoopi och
FAMNA i regionen för en fortsatt och utvecklad samverkan.
Kommunikationsinsatser
En kommunikationsplan har utarbetats för att sprida information om
vad ASF är och hur förvaltningar och bolag kan samarbeta med
ASF företag. Detta genom att se över budskap och behov av
underlag för kommunikation, val av målgrupper och
kommunikationskanaler samt möjligheter att delta i relevanta
mötesforum.
Ett operativt kommunikationsarbete har påbörjats i syfte att
medvetandegöra stadens förvaltningar och bolag om möjligheterna
med ASF. Kommunikationen har i huvudsak skett genom
publicering av nyheter och en webbplats på start.stockholm.
Insatserna har hittills gett ett visst gensvar från företag och
organisationer som har hört av sig för att få mer information. Flera
förvaltningar har hört av sig med tankar och idéer om samverkan
med ASF.
Ett frukostseminarium har anordnats för nyckelpersoner i stadens
förvaltningar och bolag. Inbjudna föreläsare presenterade
information om bakgrund och förutsättningar för samverkan med
ASF. Fortsatta former för dialog och samverkan inom staden
diskuterades.
Förvaltningen deltog i Nordic Sustainability Forum, 17-18 maj
2022, på Stockholmsmässan. Förutom att informera om ASF
etablerades kontakter med olika externa aktörer.
Omvärldsbevakning
En löpande omvärldsbevakning har genomförts i syfte att uppdatera
kontakter samt få en överblick av aktiva ASF och möjliga ASF i
staden och det omgivande länet.
För ytterligare kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte har
förvaltningens medarbetare medverkat i olika förvaltningsinterna
nätverk och möten samt i SKR:s digitala seminarieserie
”Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler
affärer med sociala företag”.
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Planering för höstens arbete
Arbetsmarknadsförvaltningen avser att under det andra halvåret
2022
-

fortsatt genomföra aktiviteter i stadens handlingsplan för ASF
undersöka möjligheter att utveckla handlingsplanen i projekt med
extern finansiering
bjuda in stadens förvaltningar och bolag till en formaliserad
samverkan inom staden
utveckla den befintliga samverkan med intresseorganisationer för
ASF och den sociala ekonomin
medvetandegöra och stödja stadens förvaltningar och bolag om
möjligheterna med att samverka med ASF
erbjuda stöd och rådgivning till stadens förvaltningar och bolag
samordna en etablerad arbetsgrupp med representanter från
Samordningsförbundet Stockholms stad och Stockholm Business
Region
genomföra ett tematiskt seminarium om upphandling
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