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Svar på motion om insatser för att främja start av arbetsinte
grerade sociala företag i Sala kommun 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) inkom den 20 mars 2012 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upp
dra till kommunstyrelsen att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens 
olika verksamheter för att se om någon eller några av dessa verksamheter skulle 
kunna bedrivas som ett socialt företag samt att uppdra till kommunstyrelsen att 
genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, deras syfte och 
funktionssätt 

Sala kommun, arbetsmarknadsenheten, har deltagit vid olika seminarier och samtal 
om sociala företag samt varit på tre olika studiebesök- Västerås stad, arbetsmark
nadsavdelningen, Örebro Miljövårdscentrum samt Östervåla Solrosen -för att ta del 
av deras erfarenheter av sociala företag. Gemensamt för de tre studiebesöken är att 
de har eller har haft projektmedel för att utreda och starta upp verksamheter. 

Inom arbetsmarknadenheten har Samordningsteam Sala under en längre tid intres
serat sig för socialt företagande och om/hur detta skulle kunna vara en väg för en 
del av enhetens deltagare till egen försörjning. Enheten har presenterat ett projekt 
Sociala företag 2013-03-25 för en projekttid av två år. Inget beslut är fattat om pro
jektet med hänvisning till att det får ske inom befintlig budget Syftet med projektet 
ärattAME startar 2 stycken sociala företag för att ha något konkret som personer 
kan verka i för att förstå hur ett socialt företag fungerar. Målet är att det ska övergå 
till ett rent kooperativ. För att kunna komma dit så behöver man i projektform 
anställa l handledarefutvecklingsledare. Handledaren behövs för att knyta samman 
arbetet inom de bägge sociala företagen och för att planera, organisera och vägleda 
de personer som på sikt skall arbeta själva i företagen. Tanken är att börja i liten 
skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter under projektets 
gång. De sociala företagen som startas upp kan efter projekttidens slut erbjuda 
arbetsträningsplatser för övriga aktörer och får på så sätt ytterligare en väg att gå 
till egen försörjning och självförverkligande. 

Under hösten 2013 finansierar Norra Västmanlands Samordningsförbund en 
utbildning för socialt företagande i Sala. Utbildningen genomförs av Coompanion 
Västmanland med deltagare från arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter. 

Arbetsmarknadsenheten ser att grunden och basen för arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter finns inom kommunens regi. Nästa steg för enheten är att inom Sam
ordningsteamet se om möjlighet finns att i liten skala starta någon verksamhet med 
målet ett socialt företag. Det är dock viktigt att de social företagen får en långsiktig 
bärighet för att skapa trygghet för de anställda. 
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Kommunstyrelsen 

Då svårigheter föreligger att inom befintlig ram få en uppstart av flera sociala 
företag i Sala kommun, inte minst i syfte att få större rörelse och flöde inom 
kommunens "skyddade arbetsplaster", samt att potential finns att minska 
arbetslösheten bland våra kommuninvånare behöver medel tillskjutas. Flera aktörer 
kan vara aktuella i ett fruktbart samarbete 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämnden/arbetsmarknadsenheten att mot bakgrund av tidigare 
presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser för att 
främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun 

att uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex 
Coompanion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala 
företag, deras syfte och funktionssätt. 

att därmed motion anses bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Kanslienheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion ang Insatser för att främja start av arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala kommun 

Arbetsmarknadsenheten har fått motion ang Insatser för att främja start av 
arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun för yttrande. 

Ink. 2013 -09- 1 2 

Enheten har deltagit vid seminarier och samtal om sociala företag och varit på tre 
studiebesök för att ta del av deras erfarenheter. Nedan ges kort redovisning av 
besöken. 

Västerås stad AMA, arbetsmarknadsavdelningen, driver ett projekt Socialt företag
en vägtill egen försörjning. Projekttiden är 2012-01-01-2014-12-31 varavsex 
månader var uppstartsfas. Budgeten för 2,5 år är 5 191 tkr som finansieras av 
Samordningsförbundet Västerås. 

Örebro Miljövårdscentrum är ett personalkooperativ. 
Verksamheten startade 1992 inom kommunens arbetsmarknadsenhet och 
knoppades av tili personalkooperativ 2001/2002. Idag står arbetsrehabiliteringen 
för största delen av intäkterna. De har avtal med kommunen, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. Kommunen köper 40 årsplatser för arbetsrehabilitering av 
kooperativet. 

Östervåla Solrosen är en ekonomisk förening som började som ett projekt 
december 2009. 

Gemensamt för de tre studiebesöken är att de har eller har haft projek1:.tnedel för att 
utreda och starta upp verksamheter. 

Inom arbetsmarknadsenheten har Samordningsteam Sala under en längre tid 
intresserat sig för socialt företagande och om/hur detta skulle kunna vara en väg för 
en del av enhetens deltagare till egen försörjning. Det kan vara ett nästa steg efter 
deltagande i Samordningsteamets verksamhet och andra av enhetens verksamheter. 

Enheten har presenterat en projektbeskrivning Sociala företag, 2013-03-25, för en 
projekttid av 2 år. l beskrivningen redovisas bl a syfte och mål samt organisation och 
ekonomi. Den har presenterats för Vård- och omsorgsförvaltningen och muntlig 
information till Kommunstyrelsen. Inget beslut är fattat om projektet med 
hänvisning till att det får ske inom befintlig budget. 

Norra Västmanlands Samordningsförbund ställer upp och finansierar en "Utbildning 
för socialt företagande i Sala". Utbildningen genomförs av Coompanion Västmanland 
under hösten 2013 med deltagare från arbetsmarknadsenhetens olika 
verksamheter. 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Nästa steg är att inom Samordningsteamet se om möjlighet finns att i liten skala 
starta någon verksamhet med målet ett socialt företag. 

Arbetsmarknadsenheten ser med försiktighet på att starta sociala företag av skälet 
att de måste få en långsiktig bärighet för att skapa trygghet för de anställda. 
Arbetsmarknadsenheten ser att grunden och basen för arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter finns inom kommunens regi. 

Arbetsmarknadsenheten 
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Kommunstyreisens förvaltning 

Centerpartiet 
Moderata Samlingspartiet 
Folkpartiet Liberalerna 
Kristdemokraterna 

Ink. 20 

Motion ang Insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala 
företag i Sala kommun 

Vi är övertygade om att sociala företag är en lösning som vidgar arbetsmarknaden. 
Vi kan konstatera utifrån våra lokala arbetslöshetssiffror att arbetsmarknaden måste öppnas 
för personer med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. En av 
lösningarna heter arbetsintegrerade sociala företag. Det ger möjlighet till personer som 
många gånger står långt från arbetsmarknaden att hitta vägar till meningsfull sysselsättning. 
Det ger också samhället en möjlighet att ta tillvara dessa personers kompetens. 

Vi tycker att sociala företag är ett intressant arbetssätt som kan tillföra mycket. Vi menar att 
Sverige behöver sociala företag där vinst inte är det primära, utan där fokus ligger på 
personlig utveckling och att återinvestera i företaget. 

Sociala företag skapar riktiga jobb som verkligen betyder något för en utsatt grupp. 
Delaktigheten stärker självkänslan och bygger ett självförtroende hos en målgrupp där 
många inte haft något jobb eller varit sysslolösa under flera års tid. 

Många kommuner, däribland även Sala kommun, behöver förändra sitt tänkande på det här 
området. Det handlar helt enkelt om att ge de sociala företagen lika stor uppmärksamhet 
som alla andra företag. Vi behöver också inventera de offentliga verksamheterna och se om 
vissa verksamheter skulle kunna fungera lika bra eller bättre som sociala företag, till exempel 
inom daglig verksamhet. 

Vi har i Sala kommun ett mycket bra exempel på ett socialt företag- Strömsbacka 
Atervinning ek för, men vi är övertygade om att det finns utrymme för många fler. 

Vi hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen 
att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens olika verksamheter för att se o ni 

någon eller några av dessa verksamheter skulle kunna bedrivas som ett socialt företag samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om 
sociala företag, deras syfte och funktionssätt. 

Sala den 20 mars 2012 

dlttAJr~ ~· 
Michael Pb Johanss (M) 

Christer Eriksson (C) 
~·~HL 
Peter Molin (M) 
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