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Växjö kommuns policy för att underlätta 
samhällsansvar för företag och andra aktörer 

 

Inledning 
Denna policy tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor 

betydelse för utvecklingen av välfärd och demokrati. I detta har de idéburna 

organisationerna en viktig roll.  Det sociala entreprenörskapet kan bidra till 

arbete och inkludering för de grupper som idag står långt från 

arbetsmarknaden. Policyn riktar sig till växjöbor, kommunens anställda, 

näringslivet, föreningslivet och andra berörda aktörer 

 

Föreliggande policy avses vara styrande för Växjö kommun under 

tidsperioden 2017-01-01 – 2018-12-31 och skall därefter på grundval av 

gjorda erfarenheter revideras.  

 
Utgångspunkter 
Lokala aktörers samhällsansvar bidrar till att: 

 Främja tillväxten i den lokala ekonomin och därmed skapa 

förutsättningar för vidgad välfärd. 

 Främja möjligheterna till arbete för dem som står långt från 

arbetsmarknaden. 

 Komplettera eller ersätta offentlig verksamhet och därmed bidra till 

att ge medborgarna ett större utbud och ökade valmöjligheter. 

 

Växjö kommunkoncern ska främja samhällsansvar och ska enligt lag 

behandla alla aktörer lika. Alla arbetsintegrerande sociala företag ska ha 

samma möjligheter att utföra tjänster för Växjö kommun. Detta tillförsäkras 

genom upphandling, där relevanta sociala krav inom ramen för gällande 

upphandlingslagstiftning kan ställas, i de fall samverkan initieras av 

kommunen. Om IOP tillämpas, annonseras förfrågan. Om flera företag eller 

andra aktörer är intresserade ska en konkurrensutsättning genomföras.  

 
Vision 
Växjö kommun skall vara en öppet sinnad kommun med en positiv 

inställning till samhällsansvar. Engagemanget som växjöborna visar i 

kooperativ och föreningar är av betydelse för Växjös utveckling. I Växjö 

kommun bidrar företag, offentlig verksamhet samt växjöborna och deras 

sammanslutningar till samhällsutvecklingen. 

Växjö kommun behöver olika samarbetspartners för att finna meningsfull 

sysselsättning för växjöbor långt från arbetsmarknaden och underlätta vägen 
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till arbete för fler. Kommunens förvaltningar och bolag ska av ovan 

redovisade skäl, samverka med lokala företag eller andra aktörer som vill ta 

samhällsansvar. 

 

Växjö kommun har som målsättning att underlätta samhällsansvar och 

företagande genom att: 

 Ha ett öppet och positivt förhållningssätt till alla aktörers 

samhällsansvar. 

 Främja det sociala företagandet både i dess roll som självständig 

samhällskraft och som part i samarbetet kring lösningar av 

gemensamma angelägenheter. 

 Uppmuntra det sociala företagandet till att starta och utveckla sin 

verksamhet, samt att bredda möjligheten att överta driften av 

befintlig kommunal verksamhet. Detta kan exempelvis ske genom 

sociala kriterier vid upphandling. 

 

Riktlinjer 
Att stärka samhällsansvaret är en långsiktig process. För Växjö 

kommunkoncern handlar det om att fortsätta ta initiativ genom att: 

 Förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta i berörda 

verksamheter. 

 Kartlägga de områden där företag eller andra aktörer kan 

komplettera, utgöra alternativ till eller ersätta kommunal verksamhet. 

 Ta fram en informationsplan för att implementera och sprida kunskap 

om policyn. 
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