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Ta tillvara de sociala företagen i Stockholm
Remiss från KS (KS2021/817) av motion från S
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Sammanfattning
Salar Rashid (S) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
angående att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd och önskar svar senast 2022-01-12.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 Att Stockholms stad, i samverkan med relevanta aktörer, tar
fram en handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala
företag kan främjas i Stockholm
 Att handlingsplanen ska föreslå mätbara mål och aktiviteter
för att utöka stadens kapacitet och samarbete som beställare
av tjänster och varor från sociala företag.
Förvaltningen anser sammantaget att befintliga styrdokument
tillsammans med de uppdrag som finns i budget 2022 är tillräckliga
för att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.
Bakgrund
Salar Rashid (S) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
angående att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd och önskar svar senast 2022-01-12.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för individ- och familjestöd
Box 106 42 Stockholm
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

På sitt möte den 24 augusti 2021 beslutade arbetsmarknadsnämnden
om en handlingsplan för hur arbetsintegrerande sociala företag kan
främjas av Stockholms stad i samverkan med relevanta aktörer.
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Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med SBR och dess
aktiviteter omfattar endast arbetsmarknadsnämnden.
I Stockholms stads budget för 2022 finns skrivningar om att sociala
arbetsintegrerande företag ska växa och utvecklas. Staden ska
erbjuda information och stöd och underlätta för dessa. I budget ges
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för arbetsintegrerande sociala företag och andra nämnder
uppmanas att överväga hur de inom ramen för det egna uppdraget
kan genomföras aktiviteter som främjar arbetsintegrerande sociala
företag. Socialnämnden ges i uppdrag att bistå arbetsmarknadsnämnden i arbetet med att utveckla insatser, såsom nya utbildningar
och sociala företag, för att underlätta för personer med
högfungerande autism att delta i arbetslivet.
Ärendet
Av motionen framgår att drivkraften för många sociala företag är att
skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Motionären
framför att lagen om offentlig upphandling (LOU) genom åren har
genomgått förändringar. Idag finns det fler paragrafer som
möjliggör för staden att upphandla varor och tjänster från sociala
företag. Det finns även idag möjligheter att lägga in olika krav på
leverantören som ger en extra social dimension.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar
 Att Stockholms stad, i samverkan med relevanta aktörer, tar
fram en handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala
företag kan främjas i Stockholm
 Att handlingsplanen ska föreslå mätbara mål och aktiviteter
för att utöka stadens kapacitet och samarbete som beställare
av tjänster och varor från sociala företag
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för individ- och familjestöd.
Pensionärsrådet och förvaltningsgruppen har behandlat ärendet
21-12-09.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I stadens program för inköp fastslås mål för stadens inköp. Målen är
kopplade till kommunfullmäktiges inriktningsmål och det framgår
att stadens inköp ska främja social hållbarhet.
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Av programmet framgår bland annat att möjligheten att underlätta
för den idéburna sektorn att delta i upphandlingar och
valfrihetssystem ska tas tillvara när så är lämpligt. Hänsyn ska tas
till små leverantörers och idéburna sektorns specifika
förutsättningar för att skapa en mångfald av aktörer. Det framgår
också att stadens inköpsarbete ska bidra till en positiv
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samhällsutveckling och en inkluderande arbetsmarknad samtidigt
som företagens kompetensförsörjning ska underlättas. Staden ska
därför sträva efter att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar för
att bidra till arbetsintegration, med fokus på målgrupper som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Förvaltningens uppfattning är att det finns en god grund i
styrdokumentet för att stadens förvaltningar och bolag ska
genomföra sina upphandlingar av varor och tjänster till
verksamheterna på ett sätt som ger förutsättningar för en mångfald
av leverantörer att delta.
När det gäller sociala företags möjligheter att delta som utförare i
valfrihetssystem och andra former av utförande av offentligt
finansierade tjänster ser förvaltningen ett behov av fortsatt
utveckling inom staden. För att underlätta för arbetsintegrerande
sociala företag finns det anledning att analysera ersättningsmodeller
och kravutformning i stadens valfrihetssystem. Enskilda
stadsdelsnämnders möjlighet att upphandla entreprenader eller köp
av dessa tjänster på egen hand är ofta begränsade eftersom
volymerna inte blir tillräckligt stora och konstanta över tid. Här ser
förvaltningen att det uppdrag som socialnämnden fått i budget 2022
öppnar för en positiv utveckling.
Sammantaget anser förvaltningen att befintliga styrdokument
tillsammans med de uppdrag som finns ibudget 2022 är tillräckliga
för att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.
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