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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Policy för sociala företag – remiss 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till 
Policy för sociala företag på remiss till socialnämnden, tekniska 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden, 
Ljungbybostäder AB samt Ljungby Energi AB. Yttranden lämnas 
till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 september 
2020 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till policy inom områdena Arbetsintegrerande sociala 
företag, Socialt entreprenörskap och området Sociala 
innovationer.
I samarbete med Sunnerbo Samordningsförbund har ett förslag 
till policy för sociala företag utarbetats. I policyn anges bland 
annat att Ljungby kommun ska ha ett öppet och positivt 
förhållningssätt gentemot socialt företagande.
Flera av kommunens nämnder och de kommunala bolagen kan 
komma att bli involverade i arbetet med sociala företag. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att förslaget till 
policy skickas på remiss inom kommunkoncernen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden
Sociala företag har under en längre tid diskuterats inom 
kommunkoncernen. Genom att öka egenförsörjningen bidrar 
sociala företag till att stärka och utveckla människors egenmakt 
och förmåga till ett självständigt liv. Sociala företag är en av flera 
centrala aktörer i arbetet mot kommunens vision där kommun 
tillsammans med samhällets andra sektor skapar framtidens 
Ljungby – I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035. 
Med sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet 
(producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande 
ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar 
delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat 
väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster 
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i egna eller liknande verksamheter och som är organisatoriskt 
fristående från offentlig verksamhet. 
En policy är det första steget i arbetet. Utifrån policyn kan sedan 
förvaltningsöverskridande arbetssätt och ansvarsfördelning 
utformas. En stor del av kommunens organisation kan på ett eller 
annat sätt komma i kontakt med sociala företag och det är därför 
av vikt att inhämta synpunkter inom organisationen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utarbetandet av policyn innebär i sig inga ekonomiska 
konsekvenser. 
Samarbeten med sociala företag förutsätter finansiering i de 
enskilda fallen. En del av det fortsatta arbetet blir att inrätta 
arbetssätt för hur finansieringsprocess och budgetering av 
samarbetena ska gå till. 

Förvaltningens beredning
Policyn har redovisats i kommunledningsgruppen bestående av 
förvaltningschefer och chefer på kommunledningsförvaltningen.  
Jennie Vidal 
Kommundirektör

Bruce Byrskog
Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,2022-07-19
Förslag till Policy för sociala företag 

Skickas till
Socialnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden, 
Ljungbybostäder AB samt Ljungby Energi AB


