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B. Ekonomi, bildning och miljö 

10. Öka den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn 

Det är angeläget att den sociala ekonomin får en större andel av den icke-offentligt 

drivna delen av välfärdssektorn. Den sociala ekonomin består av fristående 

organisationer och företag som bedriver samhällsnyttig verksamhet utan vinstmål. 

Det överskott som uppstår i verksamheten används till att öka kvaliteten i 

verksamheten. 

I dag domineras den icke-offentligt drivna delen av välfärdssektorn av några få 

stora koncerner. Ofta görs de kommunala och statliga upphandlingarna i så stora 

kvantiteter att ideella organisationer och företag har svårt att konkurrera. 

Vi föreslår därför förbundsårsmötet besluta 

1) att förbundet tar fram ett program för hur den sociala ekonomins andel av 

 välfärdssektorn skulle kunna öka. 

Spånga den 14 mars 2012 

Ulla-Mai Ceder Lindberg  Erik Lindberg 

Ordförande  Sekreterare  

Solidaritet i Västerort 

11. Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag 

Den sociala ekonomin består av organisationer och företag som fristående från den 

offentliga sektorn bedriver samhällsnyttig verksamhet i demokratiska former utan 

vinst som mål för verksamheten. Det överskott som uppstår används till att säkra 

driften och öka kvaliteten i verksamheten. 

Inom välfärdssektorn är det särskilt angeläget att det finns aktörer som drivs av 

andra mål än maximal avkastning. När man för ett tjugotal år sedan på allvar 

öppnade välfärdssektorn för alternativa aktörer trodde man att ideella 

organisationer och många små entreprenörer skulle ta över viss tidigare offentligt 

driven verksamhet.  Så blev det inte. I dag finns sådana aktörer inom 

välfärdssektorn men till mycket stor del drivs de icke-offentliga välfärdsföretagen 

av ett fåtal stora koncerner. 

Trots den överenskommelse som finns mellan flera kommuner och de ideella 

organisationerna har den sociala ekonomin fått ganska få uppdrag inom 

välfärssektorn. Vi eftersträvar inte främst bidrag utan uppdrag, där staten och 

kommunerna köper tjänster från den sociala ekonomin. Om en procent av de 
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offentliga upphandlingarna gick till den sociala ekonomin, skulle det innebära att 

staten och kommunerna köpte tjänster för minst 5 miljarder kronor. Det skulle 

innebära helt andra möjligheter för den sociala ekonomin att utvecklas.  

Staten och kommunerna skulle kunna göra mycket för att gynna de ideella 

aktörerna. Samtidigt skulle även mindre företag ges en chans att få uppdrag:  

 De upphandlande myndigheterna kan upphandla i mindre kvantiteter. Där 
har de stora koncernerna i regel inte intresse att lägga anbud. 

 Upphandlarna kan ställa sociala krav i upphandlingarna, till exempel att en 
viss del av arbetsstyrkan består av arbetssökande. 

 Vissa verksamheter kan bedrivas som försöksverksamheter för att finna nya 
vägar att ordna anställningar åt arbetssökande.   

  

Vi föreslår därför med hänvisning till ovanstående förbundsårsmötet för Tro 

& Solidaritet  

1) att verka för att det socialdemokratiska arbetarpartiet utformar en 

 upphandlingspolicy i stat och kommun så att den sociala ekonomins 

 aktörer har en rimlig chans att vinna anbud. 

Spånga den 14 mars 2012 

Ulla-Mai Ceder Lindberg  Erik Lindberg 

Ordförande  Sekreterare  

Solidaritet i Västerort 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna B10 och B11 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder 

Den sociala ekonomin har stora förutsättningar att förstärka välfärden och förmera 

också övriga delar av ekonomin. Förbundsstyrelsen har också de senaste åren i 

debatten om vinst eller inte i välfärden vid flera tillfällen understrukit betydelsen av 

den tredje sektorns betydelse. Bland annat har förbundsstyrelsen i ett uttalande 

(den 20 november 2011) lyft fram vikten av alternativa utförare inom välfärden. 

Debatten om de privata välfärdsföretagens vinstuttag får inte leda till att alternativ 

till offentligt organiserad välfärd trängs undan, det är orimliga övervinster som ska 

trängas bort till förmån för idéburen och socialt förstärkande verksamheter. 

Förbundsstyrelsen vill också framhålla att sociala företag kan ges en betydande roll 

också i andra sektorer än välfärdssektorn. Det kan handla om i stort sett alla 
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områden, men kommer sannolikt i huvudsak att vara verksamheter inriktade på 

olika former av tjänster syftande till ett rättfärdigt samhälle. 

Förbundsstyrelsen föreslår i propositionen ”Ett Sverige för alla, Riktlinjer för 

politik och verksamhet” att förbundets prioritering ska inriktas på politiska och 

organisatoriska insatser för att skapa en progressiv politik - liksom ett starkt och 

relevant politiskt förbund - till stöd för ”Ett Sverige för alla”. Inom ramen för det 

arbetet måste enligt förbundsstyrelsens mening, frågan om förstärkta villkor för 

socialt företagande, vara en viktig del. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet besluta  

1) att uppdra åt förbundsstyrelsen att inom ramen för arbetet med ”Ett Sverige 

för alla” verka för bättre villkor för sociala företag och andra idéburna, icke 

vinstdrivande alternativ såväl i välfärdssektorn som ekonomin i övrigt  

2) att överlämna motionerna till STS riksdagsgrupp och till (S)-gruppen i 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt  

3) att därmed anse motionerna B 10 och B11 besvarade. 


