
Samverkan mellan kommuner och arbetsintegrerande 
sociala företag kan skapa flera möjligheter för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Ett arbetsintegrerande socialt företag även kallat ASF är ett företag 
som möjliggör arbetstillfällen för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. De återinvesterar sin vinst och möjliggör på det 
sättet att fler personer går från ett utanförskap till ett innanförskap 
och egenförsörning. Företagen verkar utifrån samma förutsättningar 
som andra typer av företag. De betalar skatt, är registrerad hos 
Skatteverket och erbjuder olika varor och tjänster, och så vidare. 
Men genom att köpa varor och tjänster av dessa företag bidrar 
även köparen till en social hållbarhet då företagen även möjliggör 
arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning för personer som 
står långt från arbetsmarknaden. 

Just nu pågår ett regionalt projekt som heter Hållbara ASF 
i Gävleborg. I detta projekt har vi som mål att genomföra 
kompetenshöjande insatser inom myndigheter och organisationer 
i länet. En insats är bland annat denna utbildning som du nu kan ta 
del av. Vi lovar att du efter avslutad utbildning kommer att ha god 
inblick i vad arbetsintegrerande sociala företag är för typ av företag 
samt hur ni på kommunen kan öka samverkan med dessa företag 
utifrån era mål och möjligheter. Se det medskickade nyhetsbrevet 
för mer information och resultat från en tidigare utbildningsomgång. 
Utbildningen är uppdelad i fyra workshops enligt datumen nedan.

29 maj, 11 juni, 28 augusti och 4 september

Plats: Utbildningen kommer att genomföras på fyra orter pga att 
detta är en gemensam regional utbildning för alla kommuner i 
Gävleborgs län. 29 maj i Sandviken, 11 juni i Bollnäs, 28 augusti i 
Hudiksvall och 4 september i Söderhamn. Varje deltagare deltar på 
samtliga utbildningstillfällen. 

Tid: kl 10.00-15.00 (lunchrast 12.00-13.00)

Anmälningslänk: Anmälan till utbildning 
Sista anmälningsdagen: 14 maj

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till någon av 
utbildarna. Kontaktuppgifterna hittar du här till höger. 

Välkomna!
Ronney och Elin

Utbildning - arbetsintegrerande socialt företagande
Utbildare

Samordningsförbund Gävleborg
Ronney Olsson
Processledare, 
arbetsintegrerande sociala företag
ronney.olsson@finsamgavleborg.se
070-669 41 45

Samordningsförbund Gävleborg är ett 
länsförbund. Förbundets medlemmar 
utgörs av: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Gävleborg 
samt länets kommuner: Bollnäs, 
Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 
Sandviken och Söderhamn.

Samordningsförbund Gävleborg 
arbetar för att utveckla samverkan 
mellan myndigheterna inom 
rehabiliteringsområdet. Syftet är att 
individer med behov av samordnade 
insatser ska komma närmare egen 
försörjning.

Coompanion Gävleborg
Elin Bogren
Affärsutvecklare,    
arbetsintegrerande sociala företag
elin.bogren@coompanion.se
070-320 69 10

Coompanion främjar det 
entreprenörskap som innebär 
att människor förverkligar idéer 
tillsammans i gemensamt ägda och 
styrda verksamheter – kooperativ. 

Vi erbjuder kostnadsfrirådgivning till 
de som vill starta eller utveckla ett 
kooperativt företag. 

Inbjudan

https://goo.gl/forms/MnXKqCcJMvEwylsk1

