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Svar på skrivelse om att ta tillvara på de sociala
företagen
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
I en skrivelse från Salar Rashid m.fl. (S) föreslås
arbetsmarknadsnämnden att få i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas.
Arbetsmarknadsnämnden har i budget 2021 fått ett sådant uppdrag.
Arbetsmarknadsförvaltningen tog under hösten 2020 fram en PM
som identifierar möjligheter att stärka sociala företag, som kommer
att utgöra ett underlag för framtagandet av handlingsplan i enlighet
med budgetuppdraget.
Bakgrund
Sociala företag, inklusive arbetsintegrerande sociala företag, är en
form av företag som bedriver verksamhet utifrån ett idémässigt mål
snarare än ekonomiskt. Det finns en bred samsyn på nationell,
regional och lokal nivå om att de sociala företagen har en viktig roll
– och en roll som kan utvidgas – i arbetsmarknadspolitiken.
Regeringen tog 2018 fram en strategi för ett hållbart samhälle
genom socialt företagande. SKR (Sveriges kommuner och regioner)
presenterade under hösten 2020 en handbok för samverkan mellan
offentlig sektor och sociala företag, vilken inkluderar exempel på
struktur för samverkan, tillvägagångssätt och lokala exempel.
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Kommunfullmäktiges budget 2021-2023 omfattar skrivningar om
att sociala arbetsintegrerande företag ska växa och utvecklas samt
att staden ska underlätta för dem som vill starta och driva
arbetsintegrerande sociala företag.
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Arbetsmarknadsnämnden behandlade 2015 en rapport om sociala
företag och idéburet offentligt partnerskap (AMN 2015-034001.02).
Arbetsmarknadsnämnden behandlade vidare 2019 en rapport från
förvaltningens samverkan med civilsamhället. I de riktlinjer som
förvaltningen tagit fram för arbetet görs en beskrivning av vilka
möjligheter som finns för samverkan genom offentlig upphandling.
Under hösten 2020 har arbetsmarknadsförvaltningen gjort en
uppdaterad inventering av vilka möjligheter till samverkan med
sociala företag som finns. Denna inventering kommer att ligga till
grund för fortsatt arbetsmarknadsnämnden har i budget 2021 fått i
uppdrag att i samverkan med Stockholm Business Region AB,
Samordningsförbundet Stockholms stad och i dialog med
Arbetsförmedlingen och berörda företag ta fram en handlingsplan
för hur arbetsintegrerande sociala företag kan främjas av Stockholm
stad i samverkan med relevanta aktörer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ärendet
I en skrivelse från Salar Rashid m.fl. (S) föreslås
arbetsmarknadsnämnden att få i uppdrag att ta initiativ för att, med
berörda styrelser och nämnder, ta fram en handlingsplan för hur
arbetsintegrerande sociala företag kan främjas av Stockholm stad i
samverkan med relevanta aktörer. Och att i handlingsplanen föreslå
mätbara mål och aktiviteter för att utöka stadens kapacitet och
samarbete som beställare av tjänster och varor från sociala företag.
Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Arbetsmarknadsnämnden har i Stockholms stads budget för 2021
fått i uppdrag att i samverkan med Stockholm Business Region AB,
Samordningsförbundet Stockholms stad och i dialog med
Arbetsförmedlingen och berörda företag ta fram en handlingsplan
för hur arbetsintegrerande sociala företag kan främjas av Stockholm
stad i samverkan med relevanta aktörer.
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Arbetsmarknadsförvaltningen påbörjade under hösten 2020 ett
arbete för att identifiera möjligheter för staden att stärka sociala
företag. Detta arbete kommer att vara en del av underlaget för
framtagandet av handlingsplan i enlighet med budgetuppdraget.
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Arbetsmarknadsförvaltningen har i början på året initierat uppstart
av ett nätverk med berörda styrelser och nämnder, som under våren
påbörjar arbete med att i enlighet med budgetuppdraget ta fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas
av Stockholms stad.
________________________

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson-Bech
Utvecklingschef

Bilaga
1. Skrivelse om att ta tillvara på de sociala företagen.
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