Sociala företag

VIDGAR ARBETSMARKNADEN!
Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till tillväxt samtidigt som de minskar
samhällets kostnader för arbetslöshet och sjukskrivning. Företagen har som
mål att skapa arbeten för de som varit utanför arbetsmarknaden genom att
sälja varor och tjänster.
Medarbetarna är delaktiga i verksamheterna, var
och en utifrån sin förmåga. Medarbetarna har möjlighet att vara medlemmar eller ägare av företaget.
När du handlar av sociala företag bidrar du till att
göra gott för människor och samhälle!

Är det riktiga företag?
Ja, sociala företag betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter och avtalsenliga löner – precis som alla
företag.
Kan sociala företag gå med vinst?

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Ja, den återinvesteras i företaget.

❥ Företag med mål att integrera människor som har
stora svårigheter i arbetsliv och samhälle.

Vem bestämmer i sociala företag?

❥ Företag som skapar delaktighet för medarbetarna.
❥ Företag som återinvesterar vinster i den egna
eller liknande verksamheter.
❥ Företag som är fristående från offentlig verksamhet.

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 arbetssituation och utveckling.

Sociala
företag

1. Bönorna i Handen
Café, catering, inrednings- och presentartiklar.
Verksamhet på Runstensvägen. www.bonorna.se
2. Bönorna i Kulturhuset
Café, catering, inrednings- och presentartiklar. www.bonorna.se
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3. X-CONS Haninge
Miljövärdar, bevakningstjänster. www.x-conshaninge.se
4. Blå Vägen flykting- och
arbetsmarknadsverksamhet Jordbro
Snickeri, återbruk av textil, lunchcafé
och catering. www.blavagen.nu
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5. Textilmakarna
Remake, vintage och ny design. www.textilmakarna.se
6. Café Matlådan
Restaurang, café och catering.
E-post: info@matladan.org
7. Stockholms Stadsmission,
Brandbergens seniorcentrum, Städ & café.
www.stadsmissionen.se
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8. Jobbverket Tyresö
Elektronikåtervinning, paketeringstjänster, hantverk
och snickeri, bilvård, bageri, textilt återbruk,
lunchrestaurang, café Alby. www.jobbverket.nu
9. Bönorna i Tyresö Himlagott
Konferens, café, catering, inredningsoch presentartiklar. www.bonorna.se
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10. Bryggan Hela Människan
Second hand, café och catering, textila tjänster,
hantverk och konferens.
www.helamanniskan.se/nynashamn
11. Hundpasset
Hunddagis, kurser och tillbehör
för hunden. www.textilmakarna.se
12. Grow Tyresö
Trädgårdsarbeten, parkskötsel, biodling
och vandrarhem. www.lillatyreso.se
13. Service och Support Haninge
Ekologisk odling, snickeri, hantverk,
måleri. www.blaeld.org
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