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Motion om att ta tillvara de sociala företagen i
Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2021/817)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Salar Rashid (S) har lämnat motionen till kommunfullmäktige den
14 juni 2021. Motionen är nu ute på remiss. Förvaltningen är positiv
till att öka samverkan och samarbete med sociala företag och ser
behov av stöd i detta. Förvaltningen ser inte behov av att det tas
fram en handlingsplan för att stimulera utvecklingen. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Bakgrund
Salar Rashid (S) har lämnat motionen Ta tillvara de sociala
företagen i Stockholm till kommunfullmäktige den 14 juni 2021.
Motionen är nu på remiss hos stadsledningskontoret,
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB, Coompanion
Stockholm, Famna, Situation Sthlm, Stockholms Stadsmission och
Yallatrappan Rinkeby.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom staben med stöd av avdelningen för ekonomi
och analys.
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Ärendet
Salar Rashid (S) uppmärksammar i motionen drivkraften hos många
sociala företag att skapa innovativa lösningar på
samhällsutmaningar. Motionären betonar att de sociala företagen
har som mål att bidra till att samhället blir mer inkluderande och
hållbart och detta går även i linje med stadens arbete och mål
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gällande hållbarhetsfrågor. Rashid framhåller att den gemensamma
nämnaren för dessa företag är att affärsverksamheten är till för att
skapa samhällsnytta. Resultaten mäts inte heller i ren vinst utan mer
i samhällsnyttiga mål. Överskott återinvesteras inom verksamheten.
Rashid ser möjligheter i Lagen om offentlig upphandling (LOU) där
det idag finns flera 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.
Rashid menar att olika sociala företag knackar på dörren till staden
men många nämnder runt om i staden har haft svårigheter i att
kunna närma sig dessa företag. Mot bakgrund av detta föreslår
motionären att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad, i
samverkan med relevanta aktörer tar fram en handlingsplan för hur
arbetsintegrerade sociala företag kan främjas i Stockholm.
Handlingsplanen ska föreslå mätbara mål och aktiviteter för att
utöka stadens kapacitet och samarbete som beställare av tjänster och
varor från sociala företag
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att öka samverkan och samarbete med
sociala företag. Det finns behov av att sektorn socialt företagande
kartläggs och tydliggörs så att beställare och upphandlare får en
bättre bild över hur man kan går tillväga vid upphandling och andra
typer av samarbeten med sociala företag och vart man vänder sig
för att hitta relevanta aktörer. I majoritetens budgetförslag för 2022
finns ett uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att erbjuda stöd till
stadens nämnder och bolag för hur de i sina verksamheter kan
främja arbetsintegrerade sociala företag. Arbetsmarknadsnämnden
ska också inrätta en samordningsfunktion för arbetsintegrerade
sociala företag. Förvaltningen bedömer att detta stöd bör vara
tillräckligt för att möjliggöra fler fall av framgångsrika samarbeten
och samverkan med sociala företag och ser inget behov av att
staden tar fram en handlingsplan för att stimulera utvecklingen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Staben
Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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