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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträde i juni 2015 gav Socialnämnden nämndkontor social i uppdrag att
till nämndens arbetsutskott i september redovisa förutsättningar och möjligheter för
sociala företag i kommunen.
Sociala företag har som fokus att integrera människor som har det svårt att få arbete
främst p g a långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, funktionsnedsättning eller
annan form av social utsatthet. Företagandet bygger på samverkan med främst
Arbetsförmedling och Försäkringskassa men även i de flesta fall med kommunen
genom försäljning av platser.
Sofisam - Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket samverkar och
finns som stöd till den eller de som vill starta eller redan driver ett socialt företag.
Sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och bygger i
huvudsak på att eventuella vinster återinvesteras i den egna verksamheten. I
huvudsak skiljer man socialt företagande åt i två delar, dels arbetsintegrerande
företag som producerar och säljer varor/tjänster och dels företag med mer fokus på
rehabilitering, social gemenskap och sysselsättning.
Oavsett form, avser sociala företag oftast en form av arbetskooperativ som drivs som
en ekonomisk förening där personer erhåller en trygghetsanställning/
anställningsstöd via arbetsförmedlingen.
Vilka tjänster som ett socialt företag kan erbjuda är beroende av vilka kompetenser
som finns hos de anställda och efterfrågan.
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I de allra flesta fall startas sociala företag av privatpersoner och ideella organisationer
i syfte att stödja särskilda grupper. Det finns dock inga hinder för kommuner att
själva bedriva näringsverksamhet, bl a genom socialt företagande om syftet avser att
uppfylla de åtaganden som avses i SoL och LSS för särskilda målgrupper. Precis som
för andra, kan detta ske genom att starta en ekonomisk förening. Kommunen har här
att förvissa sig om att det inte uppstår missgynnande konkurrenssituationer eller en
dominerande ställning inom det område den ekonomiska föreningen ska verka inom.
Socialkontoret arbetar med myndighetsutövning och beviljar och beställer olika
former av insatser efter behovsbedömning och beslut. Det finns möjlighet att
organisera de funktioner i kommunen som idag arbetar med arbetslivsinriktade
insatser i syfte att effektivt och i större utsträckning bistå enskilda och målgrupper att
erhålla arbete. En utredning med förslag på innehåll för olika delar som avser studier,
arbetsmarknad och sysselsättning kommer att delges Socialnämnden under hösten.
Socialt företagande är ett utmärkt sätt att hjälpa människor att närma sig
arbetsmarknaden. Dock finns det fördelar att det inte drivs av personer kopplade till
den kommunala verksamheten. Sociala företag är och bör vara fristående från
kommunen för att tydliggöra att företaget erbjuder tjänster som vem som helst,
offentlig sektor, privatperson eller företag, kan köpa. Likaså tydliggörs
uppdragsförhållandet i de fall socialtjänsten beviljar insatser, d v s köper en tjänst.
Förutsättningar bedöms som goda i de fall privatpersoner, ideella organisationer etc
önskar starta upp sociala företag i kommunen. Antalet personer som efterfrågar och
har rätt till olika former av stöd ökar. Socialtjänsten har därför alltid behov av
tjänster som avser arbetsinriktade och/eller rehabiliterande insatser samt olika
former av sysselsättningar. Ansvaret för att bistå enskilda är delat med både
Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Det kommunala ansvaret avser främst att
bistå den som har behov av sysselsättning men det är ett kommunalt intresse att bistå
människor att erhålla ett arbete.
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