VÄXJÖ KOMMUNS POLICY FÖR SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP OCH
SOCIALA FÖRETAG
Inledning
Denna policy tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor betydelse för
utvecklingen av välfärden och demokratin. Samhällsentreprenörskap bedrivs av
idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, kulturföreningar och
ungdomsföreningar. Det finns inom kyrkliga samfund, samfälligheter och samhällsföreningar.
Samhällsentreprenörskapet bidrar till arbete och inkludering åt de grupper som idag står
utanför arbetsmarknaden.
Policyn anger Växjö kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin samt pekar på några
områden, främst arbetsintegrering, som bör spela en större roll i framtiden. Policyn riktar sig
till medborgarna, kommunens anställda, näringslivet, föreningslivet och andra berörda
aktörer.
Föreliggande policy avses vara styrande för Växjö kommun under tidsperioden 2014-01-01 –
2015-12-31 och skall därefter på grundval av gjorda erfarenheter revideras. Huvudansvaret
för frågor rörande samhällsentreprenörskap och sociala företag ligger under
kommunstyrelsen.
Utgångspunkter
Växjö kommun vill öka sitt engagemang inom det lokala samhällsentreprenörskapet. Denna
sektor av ekonomin tillgodoser redan idag många gemensamma behov av arbete, bostäder,
fritidsverksamhet, kultur, brottsförebyggande arbete, utbildning, barnomsorg, äldreomsorg,
miljöfrämjande arbete, infrastruktur m.m.
Det lokala samhällsentreprenörskapet ska med stöd och stimulans från kommunen i högre
utsträckning bidra till att:
• Främja tillväxten i den lokala ekonomin och därmed skapa förutsättningar för vidgad
välfärd.
• Främja möjligheterna till integration i arbetslivet för arbetssökande som saknar
förankring på den reguljära arbetsmarknaden.
• Komplettera offentlig verksamhet och därmed bidra till att ge medborgarna ett större
utbud/ökade valmöjligheter.
• I vissa fall ersätta verksamheter som idag drivs i kommunal regi.
Växjö kommun skall arbeta för att främja företagsformen arbetsintegrerade sociala företag
och nyttja det som en väsentlig del av den kommunala arbetsmarknadspolitiken, med syfte att
skapa aktiviteter och sysselsättning samt nya arbetstillfällen.
Vision
Växjö kommun ska främja det samhällsentreprenörskap som bidrar till att skapa
förutsättningar för alla kommuninvånare att försörja sig själva och vara delaktiga i

samhällgemenskapen. En öppet sinnad kommun med en positiv inställning till
samhällsentreprenörskap och det engagemang som medborgarna visar i kooperativ och
föreningar är viktigt för utveckling och fördjupning av demokratin och medborgarnas
delaktighet. Växjö kommun skall vara en kommun där privata företag, offentlig verksamhet
samt medborgarnas och deras sammanslutningar, var och en för sig och gemensamt bidrar till
samhällsutvecklingen.
För att denna vision ska kunna förverkligas ska samhällsentreprenörskap och dess
organisationer samt sociala företag vara naturliga samarbetspartner när det gäller att finna
vägar till arbete och meningsfull sysselsättning för personer som under lång tid befunnit sig
utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det bör också vara självklart att vissa tjänster kan
utföras inom ramen för de lokala sociala företagen som ett alternativ till att utföras i
kommunens egen regi. Kommunens förvaltningar och bolag ska, av ovan redovisade skäl, se
en samverkan med aktörer inom det lokala sociala företagandet som både självklar och
berikande för den egna verksamheten.
Växjö kommun har som målsättning att öka sitt engagemang inom samhällsentreprenörskap
och socialt företagande genom att:
•
•
•
•

Ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot samhällsentreprenörskap och
socialt företagande.
Främja det sociala företagandet både i dess roll som självständig samhällskraft och
som part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter.
Uppmuntra det lokala sociala företagandet till att starta ny verksamhet, likväl som att
bredda möjligheten att överta driften av befintlig kommunal verksamhet.
Att där så är lämpligt tillämpa det som EU-kommissionen kallar för sociala kriterier
och socialt ansvarsfull offentlig upphandling.

Riktlinjer
Att stärka samhällsentreprenörskap och sociala företag samt initiera verksamheter av den art
som beskrivs i denna policy är en långsiktig process. Inom ramen för denna policys löptid
handlar det för Växjö kommunkoncern om att ta fortsatta initiativ genom att:
•
•
•
•
•
•

Förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta i berörda verksamheter.
Kartlägga vad som idag görs inom ramen för lokalt samhällsentreprenörskap och
sociala företag.
Kartlägga de områden där det sociala företagandet kan komplettera, utgöra alternativ
eller ersätta kommunal verksamhet.
Engagera det lokala samhällsentreprenörskapet i syfte att initiera verksamheter som
kan utgöra en övergångsarbetsmarkand och/eller en mer permanent sysselsättning för
de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Utveckla samverkansformer mellan kommunen och de lokala sociala företagen.
Göra de kommunala förvaltningarna och bolagen delaktiga i processen samt ansvariga
för att utforma konkreta stöd- och stimulansinsatser inom sina respektive områden.

