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Socialt företagande
– en satsning finansierad av Samordningsförbundet i Södertälje  

Socialt företagande öppnar nya 

möjligheter till egen försörjning 

För personer som står mycket långt från 

arbetsmarknaden kan sysselsättning i ett 

arbetsintegrerande socialt företag innebära 

ett viktigt steg mot egen försörjning. Det 

kan handla om personer med psykisk funk-

tionsnedsättning, stora behov av rehabilite-

ring eller begränsade kunskaper i svenska. 

Genom det sociala företaget öppnar sig 

också ökade möjligheter till delaktighet i 

samhället och fler sociala kontakter. 
 

Vad är ett socialt företag? 
 

Ett arbetsintegrerande socialt företag kan 

ha olika juridisk form, men är ofta en 

ekonomisk förening där de anställda är 

medlemmar.  

I företaget arbetar också personer som får 

rehabilitering eller arbetspraktik här, 

utbildning eller språkträning, på uppdrag 

av olika myndigheter. Företagskulturen 

präglas av delaktighet och empowerment. 

I övrigt bedriver det sociala företaget 

affärsmässig produktion av varor eller 

tjänster, som vilket företag som helst. 

Vinsten återinvesteras dock i den egna, 

alternativt en liknande, verksamhet. 

 

Förbundets roll: att ge stöd 

Att starta ett socialt företag är en stor 

utmaning. Det är här förbundet kommer 

in, genom att tillsammans med andra 

aktörer erbjuda olika slags stöd och 

möjliggöra nätverkande.  

Förbundet finansierar en affärsrådgivare 

från Coompanion som finns på Campus 

Telge. Förutom kostnadsfri affärsråd-

givning erbjuds bl.a. kurser, utbildningar 

och träffar för blivande och befintliga 

sociala företag.  

Även myndigheterna erbjuds informa- 

tionstillfällen. Dessutom får Södertälje 

kommun stöd i att utarbeta en policy för 

socialt företagande. 

 

Sociala företag i Södertälje 

Tillsammans med Coompanion vill för-

bundet arbeta för en tillväxt av socialt 

företagande i Södertälje. 

Eko-odlarna i Telje (tidigare Grönsaks-

mästarna) är ett företag som har fått stöd 

av förbundet för att kunna komma igång.  

 

Mer om sociala företag 

”Kunskapsbanken” framför andra är Sofi-

sam. På hemsidan finns bl.a. en handbok 

om hur man startar sociala företag.  

På YouTube kan man se filmen En 

världsbra idé – om sociala företag. 

 

Vad är på gång i Södertälje?  

Se Coompanion Södertäljes hemsida och 

prenumerera även på deras nyhetsbrev. 

 

Kontaktperson 

Eric Edung, affärsrådgivare Coompanion 

Tel. 070-726 48 04 

eric.edung@coompanion.se   F
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