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Kristdemokraterna Sid .1 (3) 

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 1989 blev social ekonomi ett officiellt insats område 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. 
• 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 aven 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. 
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Sid. 2 (3) 

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 många europeiska länder det som i Sverige omfattas av den offentliga 
sektorn. En ökad samverkan mellan kommunen och den lokala sociala ekonomin skulle 
därför 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 större utbud och ökad 
valfrihet genom alternativa tjänster. Det är viktigt att kommunen har en stödjande och 
stimulerande roll till den sociala ekonomins aktörer eftersom dessa själva måsta vara 
drivkraften i utvecklingen av dess verksamhet. 
Det mest angelägna syftet med att stödja den sociala ekonomin handlar om att för 
kommunens del öka möjligheterna till integration i näringslivet för de arbetssökande som 
under lång tid saknat förankring på arbetsmarknaden. Grundtanken är att göra det möjligt för 
alla människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling, bli delaktiga genom att skapa 
goda levnadsvillkor för sig själva, anpassade efter människors förmåga och behov. 

Utgångspunkter för den sociala ekonomin 

• Verksamheterna ska bygga på demokratiska organisationsformer, jämlikhet och 
jämställdhet, mångfald, generera samhällsnytta samt bidra till en hållbar, ekonomisk 
och miljömässig utveckling 

• Verksamheterna ska bereda personer med begränsad konkurrensförmåga på den 
reguljära arbetsmarknaden möjligheter till arbete 

• Kommunen ska beakta ett genusperspektiv t.ex. att i förekommande fall kräva och 
stimulera till att verksamheterna riktar sig till både män och kvinnor. 

Riktlinjer 

Vi föreslår följande riktlinjer som målsättning för ett beslut om en policy för social ekonomi i 
Karlsborgs kommun. 

1. Att förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta i berörda verksamheter. 
2. Att ta fram en arbetsgruppisamverkansforum som arbetar efter en handlingsplan där 

kart läggning av befintliga verksamheter inom området görs samt kartlägga de 
verksamhetsområden där den sociala ekonomins verksamheter i framtiden kan 
komplettera, utgöra alternativ till ordinarie arbetsmarknad. Man ska även ha fokus på 
framtagande av nya sociala kooperativ. 
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Sid.3 (3) 

Att Karlsborgs kommun uppmuntrar den sociala ekonomin att starta ny verksamhet 
där människor kan arbeta i sin egen takt med större möjlighet till inflytande över sin 
vardag och mer egen makt. 
Att kommunala förvaltningar och bolag ser en samverkan med aktörer inom den 
sociala ekonomin, som självklar och berikande för den egna verksamheten. 
Att kartlägga vad som idag görs inom ramen för den lokala sociala ekonomin för att i 
framtiden kunna komplettera, utgöra alternativ och ersätta offentlig verksamhet 
Att etablera lämpliga samverkansformer mellan kommunen och den sociala 
ekonomins aktörer. 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna vill med denna motion betona den sociala ekonomin betydelse för ett 
samhälle som tar hänsyn till och integrera människor i en social arbetsgemenskap som 
innebär psykisk och fysisk hälsa, arbete, utbildning och övning i att ta ansvar för sitt liv. Det 
innebär att den sociala ekonomin är en förutsättning för delaktighet i beslutsprocesser. Det 
skapar förståelse för människors villkor med mottot dela lika på lika villkor. Den sociala 
ekonomin bidrar till att inspirera till mål som var och en har bestämt, motverkar och 
förebygger att människor hamnar i utanförskap både när det gäller sociala sammanhang, 
mental hälsa, ekonomisk begränsning och arbetsmarknad. Den sociala ekonomin leder till 
mentorskap dar människor med långt arbetsliv, yrkes- och livs kunskap, blir en resurs för 
handledning och rådgivning till den enski lde i det dagliga arbetslivet Den sociala ekonomin 
visar på resurser hos var och en så att samverkan mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan, företag och kommunen leder till en arbetslivsinriktad utveckling och 
anställning på den reguljä ra arbetsmarknaden utifrån varje människas förutsättning och 
villkor. Detta förändrar attityder och motverkar utanförskap och marginalisering 

Karlsborg den 7 juni 2012 
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Björn Rubenson 
Ordförande i Kristdemokraterna lokal avdelning i Karlsborg 


