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Förslag till ansvarig nämnd för stöd till sociala kooperativ
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har av kommunledningen fått i uppdrag att i samråd med
socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen utreda var ansvaret för
kommunens engagemang i sociala kooperativ bör ligga.
Definition
Sociala arbetskooperativ är fristående organisationer av personer som av olika
skäl är hindrade att arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. Ett socialt
arbetskooperativ bedriver en kommersiell verksamhet som producerar
och/eller säljer varor och/eller tjänster.
I sociala arbetskooperativ är vinstmotivet underordnat syftet att utveckla och
göra bruk för var och ens arbetsförmåga och medbestämmande i företagets
angelägenheter Ett socialt arbetskooperativ är organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet men har alltid en relation till offentlig sektor genom olika
typer av stöd, bidrag, försäljning av platser eller tjänster.
Nuvarande stöd
Socialnämnden har hittills beviljat stöd till de sociala kooperativen Valborg
och Valfrid.
Kooperativ Valborg har sedan ett antal år tillbaka beviljats årliga bidrag och
Bodens kommun har lämnat stöd i samma storleksordning.
Kooperativ Valfrid startades 2007 och socialnämnden har vid två tillfällen
lämnat bidrag under det första verksamhetsåret. Kooperativet Valfrid har
även ansökt om bidrag för 2008.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-05-26

120

270

Kommunstyrelsen

2008-05-12

110

289

Arbets- och personalutskottet

2008-04-14

89

226

majkf10b
Arbetsmarknadsförvaltningen har tidigare varit involverad i frågor som
berört nuvarande sociala kooperativ, Valfrid och Valborg. Förvaltningen är för
närvarande även engagerad i ett EU-projekt ”Entré K” med koppling till
sociala kooperativ. Projektet syftar till att inventera behovet av sociala företag
inom olika branscher samt ta fram beslutsunderlag för bildandet av
stödstrukturer på läns/regionnivå och kommunnivå. Projektet är 3-årigt med
start 2008-01-01 och har kostnadsberäknats till 4 250 tkr. Luleå kommun bidrar
med 600 tkr och bland övriga större bidragsgivare återfinns NLL och
länsstyrelsen.

Förvaltningarnas uppfattning/förslag
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen har, med anledning av den ökade efterfrågan av stöd från
sociala kooperativ, aktualiserat frågan om vilken nämnd som ska ha ansvaret
för detta.
Förvaltningen har initialt föreslagit att bidragsgivningen till sociala kooperativ
bör läggas på en annan förvaltning ex v arbetsmarknadsförvaltningen.
Motivet för detta är att de personer som deltar i kooperativen inte är föremål
för insatser enligt LSS och SoL.
Förvaltningen menar dock att om socialnämnden får full täckning för
bidragsgivningen till de sociala kooperativen både på kort och på lång sikt så
kan nämnden ta på sig ansvaret.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen ser en fördel i att ansvaret för frågor kring de
sociala kooperativen sammanförs till en nämnd men tar inte ställning till
nämndsplaceringen. Förvaltningen betalar dock i dagsläget inte ut bidrag till
externa för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärderna som i
huvudsak görs på uppdrag av t ex arbetsförmedlingen bedrivs i kommunal
regi där förvaltningen anställer egna handledare.
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Ekonomikontorets förslag till beslut
Ovan framgår att stöd till sociala kooperativ har en koppling till kommunens
arbetsmarknadspolitiska verksamhet och utgör för närvarande inte någon del
i den sociala omsorgen. Under den tid som ansvarsförhållandena inte varit
fastställda har socialnämnden lämnat ekonomiskt bidrag till sociala
kooperativ.
Nuvarande ordning att ansvaret är fördelat på två nämnder är mindre lyckat
och försvårar möjligheterna för kommunen att agera på ett effektivt och
enhetligt sätt. Det är vidare viktigt att skapa en tydlig bild över hur Luleå
kommun ser på sociala kooperativ och på vilket sätt och i vilken omfattning
som stöd kan lämnas.
Ekonomikontoret föreslår, efter samråd med socialförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen, kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
•

Ansvaret för stöd till sociala kooperativ läggs på socialnämnden.

•

Socialnämnden tilldelas en ekonomisk ram på 1 100 tkr inom vilken
bidragsgivning till sociala kooperativ ska inrymmas.
Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

•

Socialnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bidragsgivning till
sociala kooperativ inom tilldelad bidragsram.

•

Socialnämnden företräder Luleå kommun i frågor som berör sociala
kooperativ.

Arbets- och personalutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att
remittera ärendet till partigrupperna.
_____
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Yrkanden
Yvonne Stålnacke (s) och Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till
ekonomikontorets med fleras förslag.
Annika Eriksson (mp) och Thomas Olofsson (fp) föreslår att ansvaret för stöd
till sociala kooperativ läggs på arbetsmarknadsförvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

ansvaret för stöd till sociala kooperativ läggs på socialnämnden

-

socialnämnden tilldelas en ekonomisk ram på 1 100 tkr inom vilken
bidragsgivning till sociala kooperativ ska inrymmas. Medel anvisas från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

-

socialnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bidragsgivning
till sociala kooperativ inom tilldelad bidragsram

-

socialnämnden företräder Luleå kommun i frågor som berör sociala
kooperativ.

Reservation
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Eira Andersson (fp), Camilla Hansen (c) och Annika Eriksson (mp) yrkar att
ansvaret för stöd till sociala kooperativ läggs på arbetsmarknadsförvaltningen.
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Yvonne Stålnacke (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

ansvaret för stöd till sociala kooperativ läggs på socialnämnden

-

socialnämnden tilldelas en ekonomisk ram på 1 100 tkr inom vilken
bidragsgivning till sociala kooperativ ska inrymmas. Medel anvisas
från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

-

socialnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bidragsgivning
till sociala kooperativ inom tilldelad bidragsram

-

socialnämnden företräder Luleå kommun i frågor som berör sociala
kooperativ.

Reservationer
Folkpartiets, miljöpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets samtliga
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Ekonomikontoret, socialnämnden, arbetsmarknadsförvaltningen
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