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Inledning

Denna policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre
sektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Policyn anger Grästorp kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin samt
pekar ut några områden där den sociala ekonomin bör spela en större roll i framtiden. Policydokumentet riktar sig till medborgarna, kommunens anställda, föreningslivet och andra berörda aktörer.
Begreppet social ekonomi kom till Sverige i samband med EU-medlemskapet 1995.
Social ekonomi har sitt ursprung i det franska begreppet economie sociale och anknyter innehållsmässigt till det engelska begreppet non-profit. I syfte att definiera den
sociala ekonomins särart har regeringskansliet utarbetat en officiell svensk beskrivning, vilken också utgör en grunddefinition i föreliggande dokument.
”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från
den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.”
Utgångspunkter

Grästorp kommun vill öka sitt engagemang i den lokala sociala ekonomin. Verksamheter inom denna sektor av ekonomin tillgodoser redan idag många gemensamma
behov av arbete, fritidsverksamhet, kultur m.m. Den lokala sociala ekonomin skulle
med stöd och stimulans från kommunen i framtiden i högre utsträckning kunna bidra till att:
 Främja tillväxten i den lokala ekonomin och därmed skapa förutsättningar
för vidgad välfärd.
 Främja möjligheterna till integration i arbetslivet för arbetssökande som under lång tid saknat förankring på den reguljära arbetsmarknaden.
Kommunen bör ha en stödjande och stimulerande roll i relation till den sociala ekonomins aktörer medan dessa själva måste utgöra drivkrafterna i utvecklingen av den
lokala sociala ekonomin.
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Det i dagsläget mest angelägna syftet med att stödja den lokala sociala ekonomins
utveckling handlar för kommunens del om att öka möjligheterna till integration i arbetslivet för de arbetssökande som under lång tid saknat förankring på arbetsmarknaden. Grundtanken är att göra det möjligt för alla människor att bidra till sin egen
och samhällets utveckling – att bli delaktiga och kunna skapa goda levnadsvillkor
för sig själva.
Många människor står idag utanför den reguljära arbetsmarknaden, dels för att efterfrågan på arbetskraft är för svag i relation till utbudet av ar betskraft, och dels för
att det finns arbetssökande som inte har full arbetskapacitet i förhållande till arbetsmarknadens krav men för vilka arbete är en nödvändighet för att skapa meningsfullhet i tillvaron.
Den sociala ekonomin och dess organisationer kan spela en betydligt större roll än
idag när det gäller att finna vägar tillbaka till arbetslivet. För individer med en tillfälligt bristfällig konkurrensförmåga på den reguljära arbetsmarknaden kan den sociala
ekonomin fungera som en övergångsarbetsmarknad och för individer med mer permanent nedsättning av sin arbetskapacitet kan den sociala ekonomin erbjuda arbete
och sysselsättning anpassad efter individens förmåga.
Vision
Grästorp kommun ska främja ett socialt entreprenörskap som skapar förutsättningar för alla kommuninvånare att
försörja sig själva och att vara delaktiga i samhällsutvecklingen
För att denna vision ska kunna nås, ska den sociala ekonomin och dess organisationer vara en naturlig samarbetspartner när det gäller att finna vägar tillbaka till arbetslivet och en meningsfull
sysselsättning för personer som under lång tid befunnit sig utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Det bör också vara självklart för kommunen att undersöka möjligheterna att få vissa tjänster utförda inom ramen för den lokala sociala ekonomin som ett alternativ till att de utförs i kommunens
egen regi eller upphandlas av privata företag.
Kommunens förvaltningar och bolag ska, av ovan redovisade skäl, se en samverkan med aktörer
inom den lokala sociala ekonomin som både självklar och berikande för den egna verksamheten.
Mål
Grästorp kommun har som mål att öka sitt engagemang och bidra till att behovet av en kompletterande arbetsmarknad tillgodoses.
För att uppnå Grästorp kommuns mål skall:



Grästorp kommun ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin.
Grästorp kommun främja den sociala ekonomin både i dess roll som självständig samhällskraft och i dess roll som part i samarbete då det gäller att lösa gemensamma angelägenheter.
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Grästorp kommun uppmuntra den lokala sociala ekonomin att starta nya verksamheter.
Att utveckla samverkan mellan offentlig, privat och social ekonomi genom en tydlig rollfördelning.

Grästorp kommuns utgångspunkter i stödet till den sociala ekonomin är att:





Verksamheterna ska bygga på demokratiska organisationsformer, jämlikhet och jämställdhet, mångfald, empowerment – perspektiv (egenmakt), generera samhällsnytta samt bidra
till en hållbar social, ekonomisk och miljömässig tillväxt.
Verksamheterna ska bereda personer med begränsad konkurrensförmåga på den reguljära
arbetsmarknaden möjligheter till arbete/sysselsättning.
Grästorp kommun ska som alltid ha ett genusperspektiv i sin relation till den sociala ekonomin. Det innebär t ex att i förekommande fall kräva och stimulera till att verksamheterna
riktar sig till både kvinnor och män.

Riktlinjer











Att stärka den lokala sociala ekonomin samt initiera verksamheter av den art som skisserats
i detta policydokument är en långsiktig process som behöver utvecklas under en lång rad
år. Inom ramen för denna policys löptid handlar det för Grästorp kommun om att i första
hand lägga en grund för fortsatta initiativ genom:
Att förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta och den sociala ekonomin i
berörda verksamheter.
Att kartlägga vad som idag görs inom ramen för den lokala sociala ekonomin.
Att kartlägga de verksamhetsområden där den lokala sociala ekonomins verksamheter i
framtiden kan komplettera, utgöra alternativ till eller ersätta offentlig verksamhet.
Att engagera den lokala sociala ekonomins aktörer i syfte att dessa initierar verksamheter
som kan utgöra en övergångsarbetsmarknad och/eller en mer permanent sysselsättningsplattform på arbetsmarknaden.
Att etablera lämpliga samverkansformer mellan kommunen, den sociala ekonomins aktörer
och näringslivet och i dessa utveckla en dialog kring den sociala ekonomins framtida utveckling.
Att göra de kommunala förvaltningarna delaktiga i processen samt ansvariga för att utforma konkreta stöd- och stimulansinsatser inom sina respektive områden.
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