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- Hur kan affäre t samt minskat utanförskap?
social hållbarhe

Välkommen till en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt
offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala
företag)! Möt ASF som berättar om sina verksamheter och erfarenheter
av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Lyssna
till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och
myndigheter som gör affärer med ASF.
Programmet hittar du på nästa sida.
Tid: 		

19 nov, kl 8.30-13.00 inkl. lunch.

Plats:

Intiman, teatern vid Odenplan, Odengatan 81 i Stockholm.

Anmäl dig via länk senast den 12 november. Kostnadsfritt deltagande.

De arbetsintegrerande
sociala företagens
intresseorganisation

PROGRAM ASF-dagen, 19 november
08.30 Registrering - kaffe/te
09.00 Varför och hur?
Eva Carlsson, Tillväxtverket - Vad är arbetsintegrerande socialt företagande
och varför behövs det?
Catarina Lahti, Region Stockholm - Så arbetar regionen för social hållbarhet
och de globala hållbarhetsmålen.
Mathias Sylvan, Upphandlingsjurist - Upphandlingsformer som gynnar
affärer med ASF, hur kan de gå till?

10.00 Fikapaus
Passa på att besöka mässdelen där du har möjlighet att träffa flera
arbetsintegrerande sociala företag!

10:30 Exempel på upphandlingar med ASF
Goda exempel på ASF som har upphandlingar med näringsliv och/eller
offentlig sektor.
Erfarenheter från MIA-projektet.

11:30 Framtidsblick, möjligheter och utmaningar
Patrik Tengberg, Stockholms stad
Viktoria Carlsén, Skoopi

12.15 Lunch med Wraps
13.00 Tack för idag!

Vad är ASF? Arbetsintegrerande sociala företag
skapar ett arbetsliv för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. På ett ASF arbetar man 100 procent av
sin egen förmåga. (Se även Sofisam)
Film: Goda exempel på arbetsintegrerande socialt
företagande.
Offentliga upphandlingar och inköp kan vara verktyg för att
förbättra samhället på olika sätt. Läs gärna rapporten “Nya
grepp i upphandling”, Tillväxtverket.

