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Policy med riktlinjer för
arbetsintegrerande sociala
företag
De arbetsintegrerande sociala företagen i Kungsbacka ska vara



En plattform för arbetsrehabilitering, arbetsetablering och mänsklig
utveckling för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
Ett alternativ till daglig verksamhet

Viljeinriktning
I Kungsbacka kommun är alla välkomna. Vår vision talar om att möjligheterna
till utveckling ska vara goda för både individen och företagen. Kungsbacka ska
utvecklas på ett hållbart sätt, såväl socialt som ekonomiskt. Vi vill därför bidra
till att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bättre möjligheter till
ett meningsfullt liv. Vår övertygelse är att när en individ kan bidra till såväl sin
egen försörjning eller utveckling som till samhällets utveckling så ökar också
livskvaliteten för individen. Detta vill vi främja.
Arbetsintegrerande sociala företag ser vi som ett gott alternativ eller
komplement till de andra insatser som Kungsbacka kommun gör inom området.
Socialt entreprenörskap och social innovation är ett tillskott och komplement till
övrigt företagande i Kungsbacka och kan vara en inspiration eller incitament för
andra att bidra till att fler människor i en utsatt situation får möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden.
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Policy med riktlinjer
Kungsbacka kommun ska bidra till att öka kunskapen om arbetsintegrerande
sociala företag i kommunen såväl internt som externt.
Med internt avses nämnder, styrelser, bolag eller andra associationsformer där
kommunen har ett bestämmande inflytande samt förvaltningarna. Med externt
avses företagen i Kungsbacka, kreditgivare och övrig allmänhet.
Kungsbacka kommun ska underlätta för att arbetsintegrerande sociala företag
startas.
Detta kan ske genom utbildning och handledningsstöd till individer som vill
starta sådana företag. Ekonomiska bidrag ska inte ges.
Kungsbacka kommun ska sträva efter ett ökat samarbete med andra aktörer
som berörs, internt eller externt.
Kommunen ska sträva efter avtalsbaserade aktiviteter/åtgärder med
Arbetsförmedlingen, vilka inkluderar arbetsintegrerande sociala företag.
Samordningsförbundet i Halland är en viktig part i arbetet. I det
kommuninterna arbetet är t.ex. upphandlingsverksamheten en möjliggörare. En
avvägning mellan kommunens intresse för hela Kungsbacka kommuns hållbara
utveckling, inklusive de befintliga företagen, och de enskilda individernas
intresse av egen utveckling och självförsörjning i ett arbetsintegrerande socialt
företag, ska alltid göras.
Kungsbacka kommun ska underlätta för de arbetsintegrerande företagens
möjlighet att fortleva.

Detta kan ske inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
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