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Sociala företag vidgar arbetsmarknaden

Är det riktiga företag?

Sociala företag bidrar till tillväxt samtidigt som de minskar

Ja, sociala företag betalar skatt, moms och

samhällets kostnader för arbetslöshet och sjukskrivning.

arbetsgivaravgifter som alla företag.

Företagen har som mål att skapa arbeten för de som varit

Får man vanlig lön?

utanför arbetsmarknaden genom att sälja varor och

Ja, medlemmarna i företaget sätter lönerna för de som är

tjänster.

anställda.

Medarbetarna är delaktiga i verksamheterna, var och en
utifrån dess förmåga. Medarbetarna har möjlighet att vara

Kan sociala företag gå med vinst?
Ja, den återinvesteras i företaget.

medlemmar eller ägare av företaget. Vinsterna
återinvesteras i företaget.
Vem bestämmer i sociala företag?
När du handlar av sociala företag bidrar du till att göra gott
för människor och samhälle!

De som äger företaget bestämmer. Oftast är det de som
arbetar i företaget, eller så kan de vara medlemmar i den
förening som driver företaget. Delaktigheten i företaget
är viktig för att människor ska kunna ta ansvar för sin

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?
•

Företag med mål att integrera människor som har

arbetssituation och utveckling.

stora svårigheter i arbetsliv och samhälle
Vill du veta mer om Socialt företagande?

•

Företag som skapar delaktighet för medarbetarna

•

Företag som återinvesterar vinster i den egna eller

Kontakta Annica Falk på 08-606 9176 eller besök

liknande verksamheter

www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

•

Företag som är fristående från oﬀentlig verksamhet
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Vi är

Nynäshamn

1 Bönorna i Handen, Runstensvägen 22, café och catering
www.bonorna.se

2 X-CONS Haninge, Handens stationsväg 19, städ, bevakningstjänster
www.x-conshaninge.se

3 Blå Vägen Jordbro, Hurtigs torg 2, snickeri, återbruk av textil
www.blavagen.nu

4 Oasen Interkulturell förening, Sandstensvägen 7, second hand och ateljé
5 Jordbro Världsorkester, Hurtigs torg 2, musik och eventproduktion
www.jordbrovarldsorkester.se

6 Textilmakarna, Bokstigen 3, remake, vintage och ny design
www.textilmakarna.se

7 Bike4cycle, Ribbyvägen 6, cykelverkstad, reparationer och försäljning
www.bike4cycle.se
8 Café Matlådan, Runstensvägen 1, restaurang, café och catering
9 Stockholms Stadsmission, Jungfrugatan 419, Träﬀpunkten Glimten, städ
och café www.stadsmissionen.se

10 Föreningen Medvind, Alby gård, cafe www.tyresomedvind.se
11 JobbVerket i Tyresö, Industrivägen 20, restaurang, snickeri,
förpackningstjänster, textil återbruk www.jobbverket.nu

12 Bönorna i Tyresö HimlaGott, Kyrkvägen 1, café, konferens och catering
www.bonorna.se

13 Bryggan Hela Människan, Bryggargatan 7, second hand, café och catering
www.helamanniskan.se
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