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Stötta den sociala ekonomin men granska samtidigt anordnarna
bättre, uppmanar representanter för sektorn.

DEBATT DAGENS SAMHÄLLE NR 32/10

SOCIAL EKONOMI. I Dagens Samhälle nr 28 beskrev organisationen Hela
Sverige ska leva föreningslivets mottagande av långtidsarbetslösa som en win-win-
situation för alla inblandade. Ge inte upp idén om samverkan med föreningslivet,
uppmanade man den nya regeringen. 

Nyligen bjöd Skoopi in de sociala företagen för att diskutera vad man vill få ut av
regeringens handlingsplan för de arbetsintegrerande sociala företagen från i våras.

De sociala företagarna vill vara med och påverka utvecklingen och önskar
bland annat en förordning som ger det offentliga möjlighet att ge särskilda
stöd till sektorn.

De nya deltagarna, som kommer från den så kallade jobb- och
utvecklingsgarantins tredje fas, har betytt att de sociala företagen kan utvecklas
och anställa fler personer.

I Arbetsförmedlingens faktablad står att ”Sysselsättning i fas 3 kan bestå av
arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte
hinner med och som höjer kvaliteten i verksamheten”.

Här är regelverket motsägelsefullt. Det måste finnas meningsfulla
arbetsuppgifter och kvalitet även för deltagaren; möjlighet att bli delaktig,
få utvecklas och ges chanser till framtida anställning. 

Det är viktigt att de platser som finns inte blir ett ställe där personer ska sysselsätta
varandra utan mål. Risken med anordnarbidrag, som finns med i fas 3, är att det
dyker upp företag och organisationer som ser sin chans att tjäna pengar för egen
del och inte är måna om kvaliteten för deltagarna.

I Arbetsförmedlingens faktablad står även att anordnaren ”Får inte placera den
arbetssökande hos en annan arbetsgivare, förening, organisation eller annat
företag”.

Detta är något som vissa kommuner, bland annat Botkyrka, inte följer. Där
står kommunen som anordnare, de placerar sedan ut deltagaren i en
förening och kommunen behåller anordnarbidraget.  Arbetsförmedlingen
behöver därför bli bättre på att granska ambitioner och drivkrafter hos
anordnare. 

Precis som föreningar, organisationer och andra verksamheter i civilsamhället, så
har sociala arbetskooperativ och andra sociala företag bidragit till att människor
som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden har fått en nystart.

År 2009 arbetade cirka 7 000 personer i dessa företag – människor som annars
skulle vara långtidssjukskrivna, arbetssökande, utförsäkrade eller riskera återfall i
missbruk och kriminalitet. 

Tredje sektorn behövs för att hålla ner arbetslösheten och ge möjlighet till
arbete och social gemenskap. Socioekonomiska bokslut har visat att de
kommuner som inser detta varje år gör en ekonomisk vinst i form av
minskade kostnader för försörjningsstöd, behandlingsplatser, socialt stöd
med mera.

Göteborg är en av kommunerna som har förstått. Varför är det inte självklart för
alla? 
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