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Föreningens ändamål är att främja medlem-
marnas ekonomiska intressen genom att 
kvalitetssäkra Arbetsintegrerande Sociala 
Företag genom certifiering och arbeta med 
utvärderingar, utbildning och validering för 
att underlätta utveckling av branschens sam-
arbete med offentlig sektor och företag.

Vi är en branschorganisation där vi själva
håller i certifieringen med KFO och Coom-
panion Sverige som oberoende granskare.
Alla uppdrag sker till självkostnad och vi 
tror på att rotera bland medlemmarna med 
uppdraget.

MEDLEMSSKAP

För att erhålla och behålla medlemskap 
i föreningen ska varje enskilt socialt före-
tag ha en fungerande verksamhet grundat 
efter våra certifieringskrav. Medlemsföretag 
ska föregå med gott exempel och stödja 
människor i deras arbete att lämna en mar-
ginaliserad livssituation genom att utveckla 
goda företag. Ansökan om medlemskap 
görs skriftligt till föreningens styrelse på 
adress info@certasf.se.

Aktuellt medlemsregister finns på vår 
hemsida; www.certasf.se.

Föreningen hanterar ett branschstyrt certifieringssystem. En checklista 
som är lättförståelig och där kriterierna är tydliga ska användas.

Vi vänder oss till företag som verkar inom den sociala och solidariska 
ekonomin och som bygger på de kooperativa värderingarna.

Målet är att få Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordnings-
förbund, regioner och kommuner att via Reserverade kontrakt eller 
andra upphandlingar med sociala hänsyn, samarbeta med certifierade  
arbetsintegrerande sociala företag.

1. Ändamålet för företaget är att inkludera och anställa människor med 
arbetshinder som varit utanför ordinarie arbetsmarknad i mer än 12 
månader. Detta ska tydligt framgå i stadgar, bolagsordning och eller i 
policybeslut. 

2. Minst 51% av de anställda ska vid anställningstillfället vara berättigade till 
någon form av lönestöd. 

3. Företaget ska vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor samt 
arbeta på en öppen marknad i syfte att gå med överskott. 

4. Företaget ska ha en revolverande ekonomi där överskottet i sin helhet 
återinvesteras i företaget genom anställningar, företagsutveckling, utbild-
ning eller liknande. 

5. Företaget ska ha en tydlig demokratistruktur där medlemmarna har ett 
avgörande inflytande över ekonomi, ledning och viktiga strategiska be-
slut och utser sin styrelse. 

6. Företaget ska ha ett kollektivavtal för Arbetsintegrerande Sociala Före-
tag genom KFO.
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MEDLEMSKOSTNAD
Insatsen för att bli 
medlem är 2 000 kr 
och ska betalas i sam-
band med ansökan. 
Om sökanden inte 
uppfyller certifierings-
kraven kan ny ansökan 
ske tidigast ett år efter 
styrelsens behandling.

Föreningen äger rätt 
att ta ut en årlig med-
lemsavgift, högst 1 000 
kr. Serviceavgift kan 
tillkomma.


