SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Karlsborgs kommun

Sida

176

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2013-11-27

KF § 137

Policy för social ekonomi

Dnr 140.2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Policy och
riktlinjer för socialekonomi att gälla från 2014-01-01 (bil.82).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut 2013-04-23, KF § 60, bifallit en motion från
Björn Rubensson (KD) angående social ekonomi och gett kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta ett förslag till policy för social ekonomi i Karlsborgs
kommun.

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen och utifrån intensionerna
i motionen tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för social ekonomi.
Policyförslaget tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor
betydelse för utvecklingen av välfärden och demokratin. Policyn utgår vidare
från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det
privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Exempel på aktörer inom den sociala ekonomin är föreningar, kooperativ,
stiftelser och byalag och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som
främsta drivkraft.
Kommunchef Thomas Johansson informerar i ärendet.
Förslag på sammanträdet
Björn Rubenson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, Protokoll§ 106, 2013-11-12
Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelser, 2013-10-23
Kommunfullmäktige, Protokoll§ 60, 2013-04-23
Björn Rubenson (KD), Motion, 2012-06-07
Beslutet ska sändas till
Björn Rubenson
Karlsborgs Utveckling AB
Arbetsmarknadsenheten
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Kommunledningsförvaltningen

Policy och riktlinjer för social ekonomi
Inledning
Denna policy tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor betydelse för utvecklingen
av välfärden och demokratin. Policyn utgår vidare från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt
organiseras i tre sektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Exempel på aktörer inom den sociala ekonomin är föreningar, kooperativ, stiftelser och byalag och
liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Policy
Karlsborgs kommun ska aktivt bidra till att sociala företag startas och ges förutsättningar att bedriva
verksamhet samt bidra till att de sociala företagen och de personer som omfattas av dessa synliggörs
såväl internt som externt i kommunen.

Syfte
Syftet med denna policy är att tydliggöra kommunens viljeinriktning när det gäller sociala företag
och därmed skapa förutsättningar för kommunens olika förvaltningar och bolag att se sina roller och
vara aktiva i arbetet med sociala företag.

Definition
Med sociala företag avses i denna policy verksamheter som uppfyller följande kriterier:
• Driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor som står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden.
• Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat dokumenterat sätt.
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I huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet.
Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Motiv
Motiven till att Karlsborgs kommun vill arbeta för att stödja tillkomsten och utvecklingen av sociala
företag är följande:
• 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.
• Sociala företag kan stärka och utveckla människors självkänsla och förmåga till ett
självständigt liv genom egenförsörjning.
• Sociala företag kan bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda kompletterande tjänster
och produkter.
• Sociala företag kan frigöra kreativitet och entreprenörskap hos människor som annars skulle
ha svårt för den möjligheten.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stöd till socialt företagande. Kommunstyrelsen
ansvarar också för att frågor om socialt företagande inarbetas i de generella ägardirektiven för de
helägda bolagen inom Vabergskoncernen och för att frågogorna integreras i det samverkansavtal
som kommunen har med Karlsborgs Utveckling AB (KUB) om näringslivsutveckling och
arbetsmarknadsfrågor.
Respektive nämnd ansvarar för det egna arbetet i enlighet med denna policy och tillhörande
riktlinjer. Detta ansvar omfattar också en skyldighet att informera och sprida kunskap om de
möjligheter som öppnas genom sociala företag i sina samarbetsorganisationer och nätverk.

Riktlinjer
Arbetet med att stärka den lokala sociala ekonomin och dess aktörer är långsiktigt. Följande
riktlinjer ska ses som en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
•

•

Kommunens verksamheter ska ha en stödjande och stimulerande relation till den sociala
ekonomins aktörer medan dessa själva måste utgöra drivkraften i etableringen och
utvecklingen av sociala företag.
I de fall det är aktuellt att överlåta verksamhet som i dag bedrivs i kommunal regi till nya
eller etablerade aktörer inom den sociala ekonomin ska kommunens policy och anvisningar
för konkurrensutsättning tillämpas.

Karlsborgs kommun

•

•
•

2013-10-23

3(3)

Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan identifiera områden i sin verksamhet som är
lämpliga att överlåta till aktörer inom den sociala ekonomin inom den närmaste
treårsperioden. Likaså ska det i den årliga verksamhetsberättelsen framgå hur överlåtna
verksamheter utfallit såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. På så sätt rar förtroendevalda,
medborgare och andra intresserade kontinuerlig och tydlig information om såväl avsikter
som resultat.
Vid upphandling av varor och tjänster bör förfrågningsunderlaget, där så är möjligt,
utformas på ett sådant sätt att sociala företag kan delta i anbudsgivningen.
För att skapa långsiktiga och rimliga förutsättningar för fler och växande sociala företag bör
möjligheten att teckna samarbetsavtal prövas framför upphandling, där så är möjligt.
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Svar på motion från Björn Rubenson (KD) gällande
Policy för social ekonomi i Karlsborgs kommun

Dnr 140.2012

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta ett förslag till Policy för social ekonomi i Karlsborgs
kommun (bil.29).
Sammanfattning
Kristdemokraterna i Karlsborgs kommun föreslår kommunfullmäktige att anta
en Policy för social ekonomi i Karlsborgs kommun.
En sådan policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt
organiseras i tre sektorer:
• Det privata näringslivet
• Den offentliga sektorn
• Den sociala ekonomin
En ökad samverkan mellan kommunen och den lokala sociala ekonomin skulle
medföra att fristående verksamheter som utgår från gemensamma behov,
skapar mänskliga och ekonomiska mervärden för individ och samhälle.
Det sker genom att komplettera offentlig verksamhet med att erbjuda
medborgarna ett stön-e utbud och ökad valfrihet genom alternativa tjänster.
Kommunen ska ha en stödjande och stimulerande roll till den sociala
ekonomins aktörer eftersom de själva är drivkraften i utvecklingen av
verksamheten.

Förslag på sammanträdet
Kjell Sjölund (C) och Björn Rubenson (KD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Besluts underlag
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-09, § 35
Kristdemokraterna, Motion om Policy för social ekonomi i Karlsborgs
kommun, 2012-06-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 78, 2012-08-29
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 88, 2012- 10- I 0
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 59, 2012-10-18
Kultur- och fri tidschef Kerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse, 2012-10-09
Socialnämndens protokoll § 134, 20 I 2- 10-03
Förvaltningssekreterarc Josefin Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2012-09-25
Utdrngöbc,tyrkandc

Kristdemokraterna

Sid.1 (4)

Motion

Policy för social ekonomi i Karlsborgs kommun

Bakgrund

Begreppet social ekonomi har historisk anknytning i samband med den samhällsomvandling som
ägde rum under industrialismens tidsepok. Inflyttning till städer och brist på sociala nätverk
skapade behov av sammanslutningar. Lösningar av vardagliga sociala problem som staten och
kommun inte kunde lösa som, t.ex. arbetslöshet och livsmedelsförsörjning skapades i föreningar,
kooperativ och folkrörelser. Begreppet social ekonomi fick förnyade aktualitet på 1980 talet och
198 9 blev social ekonomi ett officiellt insatsområde inom ramen för EU:s utvecklingspolitik för att
beskriva medlemsstyrda föreningar och företag

En arbetsgrupp inom Inrikesdepartementet definierade begrepp 1998 enligt följande:
" Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt samhälleliga ändamål, bygger
på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från den offentliga sektorn. Dess
sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och
liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft".

Forskningsresultat visar på fördelar med social ekonomi.

*

Fördjupar demokratin i samhället.

*

Skapar socialt kapital.

* Uppmuntrar initiativförmåga och entreprenörskap.
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*

Bidrar till sysselsättning, även för marginaliserade grupper.

*

Stimulerar företagsamhet

Sektorn med social ekonomi bidrar idag till tillväxt och arbete och kommer att få ökad betydelse i
framtiden, både i Sverige och Europa. I Sverige har föreningar, folkrörelser, frivilliga
organisationer, lokala projekt och utvecklingsgrupper haft en stor lokal och regional betydelse.(Se
program för social ekonomi i Västra Götalandsregionen, åtgärder och prioriteringar). Ett
föreningsliv skapar sammanhållning, identitet och medverkar till kreativitet, som i många fall
övergår till entreprenörskap. Människors initiativkraft och engagemang är mycket viktiga för en
positiv utveckling av en kommun, näringsliv och arbete. Aktivitet och social gemenskap bidrar i
allra högsta grad till en god folkhälsa . Medborgarnas rätt att ta initiativ till och genomföra
gemensamma projekt leder ofta till sociala och ekonomiska framsteg. Genom att själva bygga upp,
förvalta, starta projekt, och företag inom den sociala ekonomin får utsatta grupper möjlighet att
påverka sin situation och därmed återinträda i samhällsgemenskapen med sina unika erfarenheter
och kunskaper.
Utifrån den allmänna definitionen av sociala företag (NUTEK) går det att urskilja några typer av
sociala företag.
Sociala företag med betoning på arbetet, med en marknadsmässig affärsverksamhet och
inriktning på anställning med lön till arbetarna.
Sociala kooperativ med betoning på rehabilitering, till arbete på annan arbetsplats.
Sociala företag med betoning på social gemenskap och sysselsättning.
Av NUTEK:s programförslag framgår att socioekonomiska bokslut påvisar att sociala företag är
mycket samhällsekonomisk lönsamt

Motionsförslag till policy för social ekonomi i Karlsborgs kommun

Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige antar en policy för social ekonomi i Karlsborgs
kommun.

Denna policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomisk organiseras i tre sektorer: det
privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin utför i

