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Ärendebeskrivning
I en motion år 2008 om sociala arbetskooperativ anförde Börje Lööw följande.
Att skapa meningsfulla arbeten för personer som har eller har haft psykisk
eller social ohälsa och som därför har svårt att ”få plats ” på arbetsmarknaden,
är de sociala kooperativens målsättning. I Luleå finns som bekant kooperativet
Valborg.
Vi anser att Luleå Kommun skall stödja denna verksamhet, skapa ett etablerat
långsiktigt samarbete i syfte att skapa fler möjligheter för människor med
psykisk och social ohälsa att kunna ha ett meningsfullt arbete. Vi vet att det
inom socialförvaltningen finns långtgående planer på att starta en mötesplats
för äldre, i samarbete med Valborg. Flera sådana initiativ behövs.
Kommunen behöver en handlingsplan för hur ett sådant arbete skall kunna
utvecklas vidare till fler verksamhetsområden. Gränsdragningar mellan
ordinarie arbeten och socialt företagande måste också göras, bl.a. i samarbete
med de fackliga organisationerna. Ävenså måste gränsdragningen mot
näringsverksamhet och kommunallag klaras ut.
Vi yrkar
Att fullmäktige beslutar att en sådan handlingsplan skall tas fram.
Socialnämnden som i Luleå kommun ansvarar för sociala arbetskooperativ
yttrade sig över motionen och föreslog sammanfattningsvis kommun‐
fullmäktige besluta att
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‐

Luleå kommun förutsättningslöst utreder lämplig organisatorisk
tillhörighet för socialt företagande i kommunen

‐

tydliggör drifts‐ och organisationsform för sociala företag

-

tar fram en kommunal policy för social ekonomi.

Kommunfullmäktige biföll socialnämndens förslag.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har kommunledningsför‐
valtningen anlitat konsulten Irving & Hademalm för att utreda frågan.
Följande utgångspunkter har gällt för utredningsuppdraget.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nulägesbeskrivning
Var finns de bästa förutsättningarna att äga huvudansvaret för
utveckling av sociala företag?
Omvärldsanalys
Lagstiftningen
Gränsdragningar mellan ordinarie arbeten, näringsverksamhet,
kommunallag och socialt företagande
Vilken drifts och organisationsform för socialt företagande är bäst
lämpad utifrån förutsättningarna i Luleå kommun?
Ta fram förslag till kommunal policy och handlingsplan för socialt
företagande.

Förslag till beslut
Med hänvisning till den utförda utredningen föreslås kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
‐

bifogat förslag till policy och handlingsplan för Socialt företagande antas
det övergripande ansvaret för stöd till socialt företagande överförs från
socialnämnden till kommunstyrelsen fr o m 2012‐01‐01
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arbetsmarknadsförvaltningen har ansvar för att stödja tillkomsten av
sociala företag samt skapa samverkansforum/nätverk med berörda
aktörer såväl internt som externt
medel motsvarande 1 100 tkr flyttas från socialnämnden till kommun‐
styrelsen/arbetsmarknadsförvaltningen 2012
arbetsmarknadsförvaltningen tilldelas medel för handledare
motsvarande 500 tkr 2012

Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till
Policy Socialt företagande, föreslår ekonomikontoret att
‐

överföringen av medel motsvarande 1 100 tkr från socialnämnden till
arbetsmarknadsförvaltningen fr o m år 2012 samt medelsanvisning för
handledare motsvarande 500 tkr år 2012 och år 2013 sker i samband med
beredning av strategisk plan och budget 2012‐2014.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

anta bifogat förslag till policy och handlingsplan för Socialt företagande

‐

det övergripande ansvaret för stöd till socialt företagande överförs från
socialnämnden till kommunstyrelsen fr o m 2012‐01‐01

‐

arbetsmarknadsförvaltningen har ansvar för att stödja tillkomsten av
sociala företag samt skapa samverkansforum/nätverk med berörda
aktörer såväl intern som externt

‐

medel motsvarande 1 100 tkr flyttas från socialnämnden till kommun‐
styrelsen/arbetsmarknadsförvaltningen 2012
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‐

arbetsmarknadsförvaltningen tilldelas medel för handledare
motsvarande 500 tkr 2012 och 2013

‐

överföringen av medel motsvarande 1 100 tkr från socialnämnden till
arbetsmarknadsförvaltningen fr o m år 2012 samt medelsanvisning för
handledare motsvarande 500 tkr år 2012 och år 2013 sker i samband med
beredning av strategisk plan och budget 2012‐2014.

_____

Yrkanden
Lenita Ericson (S) och Yvonne Stålnacke (S) föreslår följande kompletteringar
till policyn
‐

under rubriken ”Motiv för kommunen”, ny fjärde punkt
• Sociala företag kan frigöra kreativitet och entreprenörskap hos individer
som annars skulle ha svårt för den möjligheten.

‐

under rubriken ”Övergripande handlingsplan”, avsnitt 2, ny tredje
punkt.
• Ta tillvara de ideér som finns bland de individer som kan vara aktuella
för sociala företag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

med de kompletteringar som föreslås av Lenita Ericson (S) och
Yvonne Stålnacke (S) bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag.

_____
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