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Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att
genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget
är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett
hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.
Vinnova ska genom uppdraget bidra till uppfyllelse av strategins
övergripande mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa
bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att offentlig
sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag
som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Uppdraget
bidrar även till Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Vinnova ska identifiera och genomföra insatser som bidrar till att främja
utvecklingen av och kunskapen om social innovation genom socialt
företagande, samt stimulera tillväxt i sociala företag i hela landet och bland
både kvinnor och män.
I genomförande av uppdraget ska Vinnova särskilt prioritera följande.
•

Insatser som syftar till att etablera nya eller utveckla existerande
inkubatorers räckvidd och arbetssätt, nätverk och expertkunskap i
syfte att kunna ge ett effektivt stöd till sociala företag.

•

Att undersöka om det finns behov av ökad nationell samverkan och
kompetensutveckling för att öka kunskapsspridning och
mötesplatserna för social innovation och sociala företag, samt om
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sådant behov anses föreligga, avsätta erforderliga resurser för att
bidra till att möta behovet.
•

Att utveckla området effektmätning som en viktig del i att synliggöra
värdet av de sociala insatser och den sociala innovation som sociala
företag bidrar med. Exempelvis genom att för dessa företag
möjliggöra tester av alternativa kontraktsformer och
ersättningsmekanismer med fokus på utfall, samt genom att
säkerställa en bred spridning av erfarenheter och kunskapshöjning
inom dessa områden. Vinnova ska i uppdragets genomförande i
denna del samråda med Upphandlingsmyndigheten i syfte att undvika
överlappningar samt ta tillvara synergier, befintlig erfarenhet och
kunskap från Upphandlingsmyndighetens arbete inom ramen för sitt
uppdrag i regleringsbrevet för 2018 om att kardägga och analysera
förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig
välfärdssektor.

Uppdragets genomförande ska utöver dessa tre insatser även innehålla
ytterligare insatser som Vinnova identifierar inom ramen för regeringens
strategi för sociala företag och som bidrar till att främja utvecklingen av och
kunskapen om sociala företag i hela landet.
Regeringen har som ett led i genomförandet av regeringens strategi för
sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation, i
dag även uppdragit åt Tillväxtverket att utveckla ett program för att stödja
utvecklingen av sociala företag (N2018/00713/FF). Vinnovas egna och
andra relevanta aktörers erfarenheter i fråga om socialt entreprenörskap och
sociala företag ska beaktas, liksom regionala och lokala förutsättningar.
Vinnova ska i uppdragets genomförande samråda med Tillväxtverket i syfte
att undvika överlappningar samt ta tillvara synergier, befintlig erfarenhet och
kunskap från det arbete som Tillväxtverket genomför inom ramen för ovan
nämnt uppdrag. Vidare ska Vinnova ta tillvara Tillväxtverkets erfarenheter
av utvecklings- och främjandearbete riktat till små och medelstora företag.
I uppdragets genomförande ska Vinnova bygga vidare på det arbete som
redan i dag görs inom ramen för myndighetens uppdrag att stärka social
innovation. Vinnova ska samråda med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).
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För genomförandet av uppdraget får Vinnova rekvirera högst 20 miljoner
kronor för respektive år 2018, 2019 och 2020. Flögst 10 procent av medlen
får användas för programanslutna kostnader. Rekvisitionerna ska vara
inkommen till Kammarkollegiet senast den 31 oktober respektive år.
Utgiften ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget
1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del till
Kammarkollegiet. I rekvisitionerna ska hänvisning göras till detta besluts
diarienummer. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2021 på bankgirokonto 5052-5781 med angivande av
detta besluts diarienummer.
Vinnova ska senast den 29 mars 2018 lämna en övergripande plan för
uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Myndigheten ska lämna delrapport av uppdragets genomförande till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 28 februari 2019 respektive
28 februari 2020. En slutrapport av uppdraget ska lämnas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021.1
slutrapporten ska Vinnova särskilt redovisa hur och i vilken utsträckning
insatserna bidragit till målet med regeringens strategi för sociala företag - ett
hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation. I redovisningarna
ska refereras till detta besluts diarienummer.
Skälen för regeringens beslut
För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många
utmaningar samhället står inför, som exempelvis integration, hälsa,
utbildning, klimat och miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet,
behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.
För att ta tillvara den sociala innovationskraft och samhällsnytta som sociala
företag kan bidra med och därmed uppnå regeringens mål om ett hållbart
samhälle vill regeringen skapa bra förutsättningar för sociala företag att växa
och verka i nära samarbete med offentlig sektor. Därmed skapar regeringen
inte bara sysselsättning, utan ger framför allt dessa aktörer och företag bättre
möjlighet att bidra till ofta nya sätt att lösa dagens och framtidens
samhällsutmaningar.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1,
utgiftsområde 24, avsnitt 3.7.1) en satsning på 50 miljoner kronor per år
under 2018-2020 för att främja sociala företag. Regeringen har i dag beslutat
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Strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social
innovation. Målet i strategin är att stärka utvecklingen av sociala företag, så att
dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att
offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och
sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Regeringen har identifierat ett behov av att förtydliga det legala utrymmet för
offentlig sektor att ingå olika former av partnerskap och kontrakt med
sociala företag. Regeringen har i regleringsbrevet för 2018 uppdragit åt
Upphandlingsmyndigheten att kartlägga och analysera förutsättningarna för
alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor. Det är önskvärt
att Vinnovas och Upphandlingsmyndighetens samarbete resulterar i en
teoretisk kunskapshöjning och konkreta exempel i form av tester där
myndigheternas respektive kompetenser bidrar.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Ulrika Lindberg
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD
J ustitiedepartementet/Ll
Utrikesdepartementet/GA
Socialdepartementet/ FS, SF, FST och JÄM
Finansdepartementet/BA, K, SFÖ, OU och FMR
U tbildningsdepartementet/ UFI
Miljö- och energidepartementet/KL och EE
Näringsdepartementet/FÖF, SUN, KSR, KLS, PBB, D, HL och RTS
Kulturdepartementet / D
Arbetsmarknadsdepartementet/A och I
Arbets förmedlingen
Konkurrensverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor
Tillväxtverket
U pphandlingsmyndigheten
Almi Företagspartner AB
Sveriges Kommuner och Landsting
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