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Vad är sociala företag?

− Företag, där den affärsmässiga verksamheten 
är ett medel för att skapa samhällsnytta

− Företagets resultat mäts i dess samhällsnyttiga mål
− Företagets ekonomiska överskott återinvesteras 

huvudsakligen i verksamheten





Geografisk 
spridning

Olika organisatoriska 
lösningar

Hanterar olika 
samhällsutmaningar

Varierande storlek

Sociala företag – inga 
homogena verksamheter

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Stor geografisk spridning - verksamma på olika platser i landet- Stad, landsbygd och glesbygdMånga olika organisatoriska lösningar�- Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, enskilda bolagHanterar olika samhällsutmaningar och är verksamma inom olika affärsområden�- Miljö, alternativ energiproduktion och cirkulär ekonomi; utvecklingsländer; lokal samverkan och utveckling; skola, barnomsorg och utbildning; vård och omsorg; arbetsintegreringVarierande storlek�- Små och medelstora företag



En inkluderande skola Levande landsbygd

Tillgänglig hälso- och sjukvård

Miljövänliga transporter

Källsortering och återvinning

Arbetsinkludering

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Bild ur handboken. Visar bredden av soc ftg och bredden av samverkan. Heterogen grupp. Sociala företag består av en heterogen grupp av företag som alla har samhällsnytta som främsta drivkraft. De vill t ex bidra med lösningar till samhällsutmaningar inom: hälso- sjukvårdlikvärdig skolalandsbygdsutvecklingde vill erbjuda jobb- och sysselsättningsmöjligheter för utsatta grupperfrämja cirkulär ekonomi   Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag bland annat utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för på samma gång som de bidrar till att skapa en ny arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.   Förutom komplexa samhällsutmaningar så står kommuner och regioner även inför enorma kompetensförsöjningsutmaningar. I SKRs rekryteringsrapport, Möt välfärdens kompetensutmaning, som släpptes i slutet av 2020 framkommer att åldersgruppen ”över 80 år” ökar med 50% fram till 2029, medan åldersgruppen 20 och 66 år, det vill säga i arbetsför ålder endast ökar med fem procent.     Ett ex på hur man kan tänka visar Hudiksvalls kommun som 2020 genomförde en +upphandling där ett arbetsintegrerande socialt företag ska ombesörja handlingen åt hemtjänstens personal som annars lägger en stor del av sin arbetstid på att handla åt sina brukare. Detta gör att hemtjänstens personal kan ägna mer tid till sitt kärnuppdrag, personalen räcker längre, tjänsterna blir mer attraktiva och man har skapat en breddad arbetsmarknad för dem som annars kanske aldrig hade kommit in på arbetsmarknaden. Sociala företag består av en heterogen grupp av företag som alla har samhällsnytta som främsta drivkraft. De vill t ex bidra med lösningar till samhällsutmaningar inom: hälso- sjukvårdlikvärdig skolalandsbygdsutvecklingde vill erbjuda jobb- och sysselsättningsmöjligheter för utsatta grupperfrämja cirkulär ekonomi   Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag bland annat utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för på samma gång som de bidrar till att skapa en ny arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.   Förutom komplexa samhällsutmaningar så står kommuner och regioner även inför enorma kompetensförsöjningsutmaningar. I SKRs rekryteringsrapport, Möt välfärdens kompetensutmaning, som släpptes i slutet av 2020 framkommer att åldersgruppen ”över 80 år” ökar med 50% fram till 2029, medan åldersgruppen 20 och 66 år, det vill säga i arbetsför ålder endast ökar med fem procent.     Ett ex på hur man kan tänka visar Hudiksvalls kommun som 2020 genomförde en +upphandling där ett arbetsintegrerande socialt företag ska ombesörja handlingen åt hemtjänstens personal som annars lägger en stor del av sin arbetstid på att handla åt sina brukare. Detta gör att hemtjänstens personal kan ägna mer tid till sitt kärnuppdrag, personalen räcker längre, tjänsterna blir mer attraktiva och man har skapat en breddad arbetsmarknad för dem som annars kanske aldrig hade kommit in på arbetsmarknaden. 



Kunskapsläget

Brist på enhetliga 
kartläggningar

Många är ovana 
att beskriva sig som 

sociala företag

Vilka?

Hur många?

Anställda?

Omsättning?

Är vi ett socialt 
företag?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Brist på enhetliga nationella, regionala och kommunala kartläggningar�- Vilka? Hur många? Affärsområden? Omsättning? Anställda? EtcMånga är ovana att beskriva sig som sociala företag�- Är vi ett socialt företag?



Gemensam webplattform

− https://sjalvklart.nu/

https://sjalvklart.nu/


Tack för uppmärksamheten

anders.bro@regionorebrolan.se

mailto:anders.bro@regionorebrolan.se

	Socialt företagande
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Vad är sociala företag?
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Kunskapsläget
	Gemensam webplattform
	Bildnummer 11

