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Uppdrag att utarbeta och genomföra nationellt program för 
sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i samråd med 
Arbetsförmedlingen, och inom ramen för EU:s statsstödsregelverk, 
utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som 
stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer 
för att därigenom öka antalet sysselsatta. Målet är att skapa fler 
möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli 
långtidsarbetslösa. 
 

Tillväxtverket beviljas högst 10 000 000 kronor för 2016 och högst 

25 000 000 för 2017 respektive för 2018 för genomförande av uppdraget.  

 

Tillväxtverket ska senast den 1 december 2016 engångsvis rekvirera högst 

10 000 000 kronor från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats 

under 2016 ska återbetalas senast den 1 mars 2017.  

 

Tillväxtverket ska senast den 1 december 2017 engångsvis rekvirera högst 

25 000 000 kronor från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats 

under 2017 ska återbetalas senast den 1 mars 2018.  

 

Tillväxtverket ska senast den 1 december 2018 engångsvis rekvirera högst 

25 000 000 kronor från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats 

under 2018 ska återbetalas senast den 1 mars 2019.  

 

Medlen ska belasta det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 

arbetsliv uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser, anslagspost 4 Försöksverksamhet med 

sysselsättningsskapande åtgärder. 
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Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet mot 

inkomsttitel 2811.  
 
Tillväxtverket ska senast den 3 april 2016 lämna en första delredovisning 
till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och 
Näringsdepartementet) om programmets upplägg, innehåll och hur 
programmet förväntas bidrar till uppdragets mål.  
 
Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska 
lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och 
Näringsdepartementet) i samband med Tillväxtverkets årsredovisning. 
Det ska i redovisningen även framgå vilka insatser som har påbörjats och 
genomförts, lärdomar som dragits samt uppnådda resultat.  
 
Senast den 30 juni 2016 ska insatser ha initierats utformade utifrån 
Tillväxtverkets bedömning av uppdragets mål. 

Skälen för regeringens beslut 

Arbetsintegrerande sociala företag kan bidra till att öka sysselsättningen 
och ge ökade möjligheter till personer med en svag förankring på 
arbetsmarknaden att få ett arbete. Regeringen bedömer att det därför är 
viktigt att skapa bättre förutsättningar för att dessa företag ska bli fler 
och kunna växa. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Ylva Johansson 
 
 
       Jonas Jarefors 
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