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Inledning
Policyn utgår från grundsynen att vårt samhälle
är ekonomiskt organiserad i tre sektorer; det
privata näringslivet, den offentliga sektorn
och den sociala ekonomin. För Luleå kommun
är det av stor betydelse att dessa tre sektorer
samarbetar med varandra för en lokal hållbar
utveckling.
I vår ambition om ett hållbart samhälle vill
vi aktivt bidra till att förhindra människors
utanförskap. Vi vill ge möjligheter till alla
människor i vår kommun att ha ett meningsfullt
liv. En del i detta arbete är att bidra till att
så många som möjligt är en integrerad del i
arbetslivet med en meningsfull sysselsättning.
Vår grundtanke är att göra det möjligt för alla
människor att bidra till sin egen och samhällets
utveckling utifrån sin egen förmåga. I våra
ambitioner ser vi att sociala företag kan vara
ett framgångsrikt komplement till de övriga
insatser som Luleå kommun arbetar med.

Policy
Luleå kommun ska aktivt arbeta för att öka sin
kunskap om sociala företag och dess villkor.

• Möjliggöra för respektive förvaltning/bolag
inom Luleå kommun att se sin roll i arbetet
med sociala företag och personer som kan
omfattas av dessa.

Definition - sociala företag
• Driver näringsverksamhet med målsättning
att integrera människor, som står långt ifrån
den ordinarie arbetsmarknaden, i samhälle och
arbetsliv.
• Skapar delaktighet för medarbetarna genom
ägande, avtal eller på annat
dokumenterat sätt.
• I huvudsak återinvesterar sina vinster i den
egna eller liknade verksamhet.
• Är organisatoriskt fristående från offentlig
verksamhet.

Motiv för kommunen
Motiven för kommunen att arbeta för att stödja
tillkomsten och utvecklingen av sociala företag
är:
• Sociala företag kan främja arbete och
sysselsättning för människor som står långt
från den ordinarie arbetsmarknaden, och
därmed minska och förhindra
människors utanförskap i samhället.

Luleå kommun ska aktivt sträva efter ett ökat
samarbete med viktiga aktörer inom området.

• Sociala företag kan stärka och utveckla
människors självkänsla och förmåga
till ett självständigt liv genom att öka
egenförsörjningen.

Luleå kommun ska arbeta för att synliggöra
de sociala företagen såväl internt som externt i
kommunen.

• Sociala företag kan bidra till ett bättre
samhälle genom att erbjuda
kompletterande tjänster och produkter.

Luleå kommun ska aktivt bidra till att sociala
företag startas och fortlever.

• Sociala företag kan frigöra kreativitet och
entreprenörskap hos människor som annars
skulle ha svårt för den möjligheten.

Syfte

Ekonomiska resurser

• Tydliggöra kommunens viljeinriktning när
det gäller sociala företag.

• Möjligheten att söka andra medel/bidrag för
att starta sociala företag beaktas.

• Tydliggöra kommunens roll i relation till
övriga aktörer, offentliga såväl som
privata.

• Behov av medel kan initieras om särskilda
skäl föreligger.
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Avtal och upphandling

Samverkan och samarbete

• Ställa sociala hänsyn i upphandlingar där så
är möjligt.

För att Luleå kommun ska nå framgång med
arbetet att främja sociala företag krävs att det
finns en intern organisation som bygger på
ett helhetsperspektiv. Detta innebär att alla
förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma
håll och har en bra kommunikation och
samverkar i frågorna.

• Förenkla upphandlingsförfarandet samt göra
mindre omfattande upphandlingar där så är
möjligt.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för stöd till socialt företagande.
Arbetsmarknadsförvaltningen har ansvar för
att stödja tillkomsten av sociala företag samt
skapa samverkansforum/nätverk med de
berörda aktörerna såväl internt och externt.
Respektive förvaltning/bolag ansvarar för det
egna arbetet i linje med denna policy. Varje
förvaltning/bolag ansvarar i synnerhet för
information och kunskapsspridning av bland
annat de möjligheter som öppnas genom
sociala företag.
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Uppföljning
För att kunna bedöma nyttan och effekterna av
genomförda kommunala insatser ska en årlig
uppföljning ske. Arbetsmarknadsförvaltningen
ansvarar för uppföljningen. Rapportering sker
till kommunstyrelsen.

