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Bakgrund  
Policyn utgår från kommunens vision; "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035".  

Visionen sätter tydligt fingret på kommunens ambition att tillsammans med samhällets andra 
sektorer skapa ett samhälle som aktivt bidrar till att förhindra människors utanförskap. I Ljungby 
kommun får alla människor möjligheter till ett meningsfullt liv och ett viktigt bidrag till det är att 
få vara en integrerad del i arbetslivet med en meningsfull sysselsättning. 

Med arbetsintegrerande sociala företag syftar Ljungby kommun på 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 i egna eller liknande verksamheter 
och som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

Syfte 
Syftet med policy för Ljungby kommun är att tydliggöra kommunens roll i relation till offentlig 
sektor och näringslivet. Det är viktigt att kommunens roll är tydlig i förhållande till samhällets 
andra sektorer.  
 
Policyn syftar därmed till att: 
• Tydliggöra kommunens viljeinriktning när det gäller sociala företag. 
• Möjliggöra för respektive förvaltning/bolag inom Ljungby kommun att se sin roll i arbetet med 
sociala företag och personer som kan omfattas av dessa. 
• Stärka och utveckla människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv 
genom att öka egenförsörjning, genom att främja etablerandet av sociala företag.  
• frigöra kreativitet och entreprenörskap hos människor som annars skulle ha svårt för den 
möjligheten, genom att främja etablerandet av sociala företag.  
 
Det är möjligt att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling genom att använda sig av sociala 
kriterier som kontraktsvillkor och som tilldelningskriterium vid utvärdering mellan olika anbud. 
Förutom att få en tjänst utförd eller en vara levererad, kan upphandlande myndighet höja 
ambitionsnivån genom att även vilja att upphandlingen tillgodoser sociala eller samhälleliga 
ändamål. Möjligheten att ta social hänsyn finns också i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU: 
”En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett 
kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget.” 

Ljungby kommuns policy 
Ljungby kommun ska: 
- Ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot socialt företagande. 
-Främja det sociala företagandet och aktivt bidra till att sociala företag startas och 
fortlever. 
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- Aktivt sträva efter att utveckla och öka samarbetet med viktiga aktörer inom området. Aktörerna 
rör sig i huvudsak om det lokala civilsamhällets frivilligorganisationer, arbetsintegrerande sociala 
företag och Coompanions. 
- Öka kunskapen om sociala företag och dess villkor genom att synliggöra dem såväl 
internt som externt i kommunen. 
- Ställa sociala hänsyn i upphandlingar där så är lämpligt och tillämpa sociala hänsyn och 
reserverade upphandlingar, som är möjligt att tillämpa enligt LOU. 
- Förenkla upphandlingsförfarandet samt göra mindre omfattande upphandlingar där så är 
lämpligt. 
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