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Yttrande över remiss av Motion om att ta tillvara
de sociala företagen i Stockholm
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2021/817
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över en motion
från Salar Rashid (S) om att ta tillvara de sociala företagen i
Stockholm. Motionären föreslår att Stockholms stad tar fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerande sociala företag kan
främjas.
En sådan plan finns framtagen och antogs av
arbetsmarknadsnämnden i augusti 2021. Arbetsmarknadsnämnden
har i budget 2022 fått i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion
för arbetsintegrerande sociala företag. Denna samordningsfunktion
kommer att arbeta med att implementera och sprida
handlingsplanen.
Bakgrund
Affärsmodellen arbetsintegrerande sociala företag, ASF, har som
huvudsyfte att vara en del av den lokala lösningen till en av
samhällets stora utmaningar – att stötta individer på
arbetsmarknaden.
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Ett arbetsintegrerande socialt företag har en affärsmodell som
bygger på två ben: dels att inbringa inkomst genom försäljning av
produkter eller tjänster, dels att erbjuda personer långt ifrån
arbetsmarknaden en anställning som kan genomföras med
anpassningar av olika slag. I många ASF är en bärande del av
affärsmodellen även en hög grad av delaktighet i styrning av
företaget, till exempel genom ett kooperativt ägande.
Arbetsintegrerande sociala företag finns både inom civilsamhället
och näringslivet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ärendet
I en skrivelse från Salar Rashid (S) föreslås Stockholms stad få i
uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer, ta fram en
handlingsplan för hur arbetsintegrerande sociala företag kan främjas
av Stockholm stad. I handlingsplanen ska det föreslås mätbara mål
och aktiviteter för att utöka stadens kapacitet som beställare av
tjänster och varor från sociala företag.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Kommunfullmäktige gav i budget 2021 arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att tillsammans med Stockholm Business Region, SBR,
och Samordningsförbundet, i dialog med Arbetsförmedlingen och
de berörda företagen, ta fram en handlingsplan för hur
arbetsintegrerande sociala företag kan främjas.
Arbetsmarknadsförvaltningen har, tillsammans med parterna, utrett
frågan och tagit fram förslag till handlingsplan. Utredningen ligger
till grund för förvaltningens förslag och den visar att staden har
möjligheter att på olika sätt främja de arbetsintegrerande sociala
företagen. Utredningen visar också på vikten av att stöd ges på ett
konkurrensneutralt sätt.
Utredningen pekar på att staden främst har möjligheter att främja
ASF inom tre områden: genom nätverkande, genom att
tillgängliggöra företagsstöd samt genom att upphandla varor och
tjänster från ASF, både arbetsintegrerande tjänster och de övriga
varor och tjänster som de lokala ASF:en levererar.
I handlingsplanen föreslås aktiviteter inom samtliga tre områden.
Flera av aktiviteterna handlar om att öka ASF:s tillgång till den
stödstruktur och de nätverk som staden erbjuder hela näringslivet,
genom Integrationspakten, SBR, Visit Stockholm, Starta Eget med
mera. Utredningen belyser även ett antal aktiviteter som syftar till
att fler ASF ska svara på anbudsförfrågningar och därigenom bidra
till att mängden inköp av övriga varor och tjänster från ASF ökar.
Dessa är inskrivna som förslag på aktiviteter i handlingsplanen.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Fax
info.amf@stockholm.se
stockholm.se

I dialogen med ASF och i det utvecklingsarbete som företagen och
deras intresseorganisationer bedriver lyfts frågan om uppföljning
och kvalitetsutveckling som ett långsiktigt sätt att stärka ASF:s
konkurrenskraft. Arbetsmarknadsförvaltningen genomförde under
2020 upphandling av arbetsintegrerande tjänster där ASF:s anbud
antogs. Förvaltningen föreslår att dessa upphandlingar noggrant
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utvärderas och att erfarenheter och lärdomar inför och från dessa
upphandlingar används i kommande processer för att därigenom
successivt stärka ASF:s möjligheter att på ett konkurrenskraftigt sätt
kunna svara på upphandlingar.
Utredningen beskriver vidare det utvecklingsarbete som ASF, och
de olika intresseorganisationer som finns för utveckling av dessa,
själva bedriver för att stärka ASF och stödja kvalitetsutveckling.
Skoopi driver med stöd av extern finansiering projektet ”ASF
Lyfter”. Projektet pågår 2021-2022 och arbetar inom ett antal
områden med att utveckla förutsättningarna för ASF.
Arbetsmarknadsförvaltningen har påbörjat en dialog med projektet
och har haft ett första möte. I utredningen redovisas hur ett sådant
samarbete kan fördjupas som en del i arbetet med att stödja ASF.
Förvaltningen föreslår därför att förvaltningen, i enlighet med
förslag i utredningen, aktivt samverkar med projektet.
Förvaltningen konstaterar utifrån utredningen att arbetsmarknadsnämnden och SBR har självklara roller i uppdraget att främja
arbetsintegrerande sociala företag. Det förslag till handlingsplan
som presenteras avgränsas till att omfatta Arbetsmarknadsnämnden
och SBR.
Handlingsplanen är att betrakta som ett av flera sätt att
implementera de strategier och mål som finns beskrivna i Program
för inköp 2020-2023 samt i Näringslivspolicy 2020-2024.
I arbetet med att implementera planen kommer det bli aktuellt att
sätta mål för aktiviteterna i planen.

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör
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Utvecklingschef
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