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Datum 2017-06-19

Yttrande Socialt företag i Trelleborg, dnr: KS 2016/526
2017-05-19 inkom ett förslag från Liberalerna, Moderaterna och en
partipolitiskt obunden ledamot i KF angående socialt företag i Trelleborg,
dnr: AMN 2017/99, daterat 2016-03-01 till arbetsmarknadsnämnden.
Då förslaget berör fler nämnder/förvaltningar har förvaltningen ställt frågan
till övriga berörda förvaltningar. Vid frågeställningen framkommer att övriga
berörda nämnder/förvaltningar inte har fått förslaget för yttrande.

Arbetsintegrerade sociala företag
Arbetsintegrerade företags försäljning av produkter och tjänster regleras av
samma lagstiftning som andra företag. Till skillnad från en del andra länder
i Europa t ex Finland, har Sverige ingen särlagstiftning för
arbetsintegrerade sociala företag. Förutom Lagen om offentlig upphandling,
LOU gäller också konkurrenslagstiftningen. Arbetsintegrerade
sociala företag är huvudsakligen små företag och med ringa förutsättningar
att agera på marknaden så att den fria konkurrensen sätts ur spel,
trots detta är det viktigt att offentligt stöd till företagen för personer
med nedsatt arbetsförmåga utformas på så sätt att detta stöd inte
snedvrider konkurrensen.
Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
samordningsförbundet kan samarbeta med arbetsintegrerade sociala
företag på olika sätt. Det kan handla om köp av platser för arbetsträning
eller rehabilitering, eller köp av företagens tjänster som till exempel
hemtjänst, catering, städning m.m.

Stöd till sociala företag
Det stöd som kan ges till arbetsintegrerade sociala företag skall vara
konkurrensneutralt. Exempel på konkurrensneutrala stöd kan vara:
 Program och lönestöd via Arbetsförmedlingen
 Upphandling med sociala kriterier

Stadsstödsregler
Romfördragets artikel 87 innebär i princip förbud mot statligt stöd i någon
form (skattereduktion, lån, garantier etc till förmånliga villkor) till företag om
samtliga följande kriterier är uppfyllda:
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det handlar om offentliga medel
stödet ger företaget ekonomiska fördelar
stödet förmedlas selektivt
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stödet påverkar konkurrensen
stödet påverkar handeln mellan medlemsstater

Stöd för att underlätta utvecklingen av viss näringsverksamhet eller
regioner är dock tillåtet och därför finns ett antal undantag. Bland dessa
finns:





utbildning av anställda
riskkapital
sysselsättningsstöd på vissa villkor
stöd av mindre betydelse

Undantagen enligt ovan möjliggör bland stöd till utbildning av anställda och
vägledning för arbetslösa

Arbetsmarknadsnämndens yttrande
Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till all form av framväxt av
företagande i Trelleborgs kommun.
Företagande bygger i grunden på att det finns en affärsidé och en marknad
för varan/tjänsten. Arbetsmarknadsnämnden bidrar gärna med stöd i
utvecklingen av affärsidéer och ser med fördel att detta sker genom
befintlig inkubatorverksamhet, Green Room.
I de fall arbetsmarknadsnämnden bedömer sig vara i behov av
arbetsträningsplatser för trelleborgare aktuella på förvaltningen ställer sig
arbetsmarknadsnämnden positiva till upphandling med sociala kriterier för
att på så sätt stimulera tillkomsten och utvecklingen av arbetsintegrerade
företag.
Trelleborg 2017-06-19

Veronica Larsson
Ordförande
Arbetsmarknadsnämnden

Cecilia Lejon
Förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen

