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ASF SKAPAR JOBB

-

SAMVERKAN FÖR EN INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD



Insats Arbetsintegrerande sociala företag 

Samordningsförbund Gävleborg, kompetenshöjer och samordnar parterna runt det unika företagandet som 
går under begreppet ASF - en inkluderande arbetsmarknad kräver samverkan. 

ASF har som mål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden och att skapa anställning där 
människor kan arbeta 100% av sin förmåga. 

ASF skapar motivation, meningsfullhet och empowerment, tillgodoser egennytta, genererar pengar och framtidstro.

ASF har stor potential att anställa personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

För att öka nyttjandegraden av ASF tjänster krävs ökad samverkan, mötesplatser mellan parterna och ASF samt 
ökad kunskap hos offentliga parter om ASF.



Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna

”Gör jämlikt – gör skillnad”

Världshälsoorganisationens - Marmotkommissionens rapport Closing the Gap 



Vårt uppdrag är inte att (direkt) stödja ASF företagsutveckling.

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt 
anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete
- ASF kan fungera som en sådan arbetsplats.

Samordningsförbundets uppdrag är att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet med 
syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete och egen försörjning.

Insats Arbetsintegrerande sociala företag 



Samverkan för en inkluderande arbetsmarknad genom
Arbetsintegrerande sociala företag

Förbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle 
där allt fler individer får stöd att nå egen försörjning.

Vision



Samhällsnyttiga tjänster –
tjänster till offentlig sektor inom 
rehabilitering, arbetsträning,
praktik och sysselsättning.

Anställning med bl.a. lönestöd 
från Arbetsförmedlingen.

Allmännyttiga tjänster -
producera varor och/eller 
tjänster som säljs till 
enskilda, företag eller 
offentlig sektor. 

Arbetsintegrerande sociala företag tillgodoser många behov

ASF genererar:
• Egenmakt
• Pengar
• Framtidstro

Arbetsintegrerande

ASF har dubbla affärsidéer med ett uttalat mål om 

- att integrera människor till arbete- och samhällsliv
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Hälsingland Gästrikland Totalt

Fördelning Hälsingland och Gästrikland antal ASF, antal anställda och antal deltagare maj 2018

ASF Anställda Deltagare

ASF Gävleborg 2018-06-01

Totalt antal ASF i länet 30 st. 211 personer i anställning
241 personer i åtgärd

Sammantaget involveras 452 personer 
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• ASF har funnits i länet sedan mitten 90-talet

• Stort behov av arbetsintegrerande- och rehabiliterande platser för målgruppen 

• Låg nyttjandegrad av befintliga ASF – stor potential 

• Generellt stor okunskap om ASF verksamhet och förutsättningar hos offentliga parter

• Frånvaron av hållbart strukturerat stöd och samverkan mellan parterna, en 
förutsättning före en inkluderande arbetsmarknad

• Avsaknad av riktlinjer som stöd och vägledning för utveckling av ASF hos parterna 

• Parallellt mycket kunskap och erfarenheter om ASF spritt i länet men med en 
koncentration till Hälsingland 

Bakgrund och analys - 2015



Handlingsplanens två huvudspår 

Strukturinriktad insats
• Processledare med uppdrag att verka för ökad samverkan mellan parterna och 

aktivt bedriva kunskapsspridning om ASF.

Individinriktade insatser 
• Stödfinansiering till parterna för handledning vid individuell placering hos ASF.

Handlingsplan om insats för utveckling av ASF - 2016-2018



Målsättning - Handlingsplan om insats för utveckling av ASF 2016-2018

Övergripande mål är att skapa ett effektivt stöd till individen genom att öka 
kompetens hos parterna om villkor, förutsättningar och potential med ASF. 

Processmål:
•    Att ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter. 

•    Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer och mötesplatser på lokal och regional nivå.

•    Att fler individer ur FINSAMs målgrupp bereds arbetsträning, rehabilitering och anställning i ASF.



Att ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter

• 50 informationsinsatser 

• Riktade ASF-utbildning

• Upphandlingar med reserverade kontrakt i Söderhamn och Nordanstig.

• Riktade upphandling där ASF omfattas har genomförts i Hudiksvalls och Nordanstig.

• Strukturerad samarbete mellan Region Gävleborg och Coompanion.

• ASF med i Överenskommelse om samarbete mellan Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen



Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer och mötesplatser på lokal och regional nivå

• 6 lokala samverkansgrupper är upprättad i länet

• Ett länsövergripande ASF-råd har ännu inte upprättats

• Handlingsplan för länets Mysamgrupper omfattar strategi för lokalt arbete för ASF

• Genomförandeprojekt i samverkan med Region Gävleborg och Coompanion 

• Tre kommuner har upprättade policys för arbetsintegrerande socialt företagande

• Två kommuner har utsett tjänstemän med ansvar för ASF frågor



Att fler individer ur FINSAMs målgrupp bereds arbetsträning, rehabilitering och anställning i ASF

• Generellt för perioden 2016 – 2018 har:
- antal i åtgärd ökat med 27 personer
- antal företag minskat med 4 stycken
- antalet anställda minskat med 7 personer 

• Genom stödfinansiering riktad till parterna för individuell handledning har totalt 3 insatser om 
14 deltagarplatser beviljats medel. 
- Målgrupp psykiskohälsa, utrikesfödda kvinnor särskild långt från arbetsmarknaden.



Genomförande i praktiken 

Insats ASF

• Ansvarig processledare

• Kunskapsspridning

• Ökad samverkan mellan parterna 



Genomförande i praktiken  

Processledare ASF

• Uppdrag och omfattning

• Länsövergripande – 10 kommuner



Genomförande i praktiken  

Kunskapsspridning

• 50 informationsinsatser och 700 medarbetar (1/10 politiker) 
- tema ASF och samverkan
- tema upphandling som verktyg

• Riktade processutbildning om ASF
- Arbetsförmedlingen - pilot
- Ytterligare utbildning påbörjade med efterfrågan hos fler parter



Upplägg processutbildning ASF





Genomförande i praktiken  

Ökad samverkan mellan parterna 

• Mobilisering lokala samverkansgrupper/ASF nätverk

• Mysamgrupperna i länet

• 6 lokala samverkansgrupper/lokala ASF-nätverk i är upprättad i länet:
- Hudiksvall, Nordanstig, Gävle, Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal.
- Representanter från Arbetsförmedling, kommun, lokala ASF och Coompanion.  
- Upprättade arbetsgrupper är ett led till att initiera och skapa ett regionalt ASF-råd 
- Ett länsövergripande ASF-råd har inte upprättats.



Rollfördelning – remitterande myndighet av deltagare för åtgärd i ASF

ASF - Samhällsnyttiga tjänster
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Rollfördelning – entreprenörstöd och upphandling

ASF – Allmännyttiga tjänster



Genomförande i praktiken  

Erfarenheter processledare

• Tid

• Nätverksbygge

• Lösningsfokuserat förhållhållningssätt 



• Fortsatt verkar för ökad nyttjandegrad av ASF tjänster – behovet och efterfrågan finns

• Fortsatt arbete för en generellt ökad kunskapsnivån om ASF för parternas medarbetare

• Satsning på riktad processutbildning till parterna om ASF

• Ökad kunskap om upphandling som verktyg för offentliga parter 

• Fortsatt  arbete med mobilisering av mötesplatser/lokala nätverk och upprättande av ASF-råd

• Verka för att fler kommuner upprättar policy för ASF och en önskan om fler ASF ambassadörer

• Vidare samarbete med Regionens strategiarbete för folkhälsa och social hållbarhet

• Generellt behövs utveckling av verktyg för att mäta samhällseffekter av ASF samhällsnyttiga insatser

• ASF behöver ökad kunskap för sina samhällsnyttiga tjänster

Nuläge - framtid



Måluppfyllelse om att skapa ett effektivt stöd till individen genom att öka 
kompetens hos parterna om villkor, förutsättningar och potential med ASF. 

Kännedom hos 
förbundets parter

Fler individer bereds 
plats i ASF

Utveckling av  
stödstrukturer & 
mötesplatser

Önskad nivå

Låg nivå



En av de viktigaste förändringar som behöver ske för att uppmuntra fler sociala 
entreprenörer och för att fler sociala företag ska kunna starta och växa, är att 
förtydliga affärsrelationen till eller samarbetet och partnerskapet med de 
offentliga aktörerna. 

Kompetensen om socialt företagande hos den offentliga sektorn bör öka så att 
man har god kunskap om förutsättningarna för att samarbeta med, ingå 
partnerskap med eller köpa tjänster av sociala företag. 

Behov och efterfrågan

Ur regeringens strategi för sociala företag –
ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.   
Näringsdepartementet 



Besöks- och postadress: Slottstorget 1, 802 50 Gävle - www.finsamgavleborg.se

https://www.facebook.com/finsamgavleborg

Ronney Olsson, Processledare ASF
Kontakt: 070-669 41 45

Per Lundgren,  Verksamhetsutvecklare
Kontakt: 070-320 54 68

http://www.finsamgavleborg.se/

