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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 
Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag 
 
 
Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden besluta: 
 
att  avslå ansökan från Social Ekonomi Uppsala om projektbidrag till utveckling  
       av modell gällande förberedelse, start och drift av sociala företag i Uppsala. 
 
att  kontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheten att ge verksamhetsbidrag till de 
       sysselsättningsinsatser och den arbetsträning Social Ekonomi Uppsala bedriver. 
 
 
Sammanfattning 
Social Ekonomi Uppsala ansöker om projektbidrag med 961 250 kronor, bilaga 1 till 
utveckling av modell gällande förberedelse, start och drift av sociala företag i Uppsala. 
Projektansökan omfattar tolv månader. Projektansökan innehåller en idébeskrivning, 
beskrivning av arbetssätt, arbetsmodell för genomförande, beskrivning av samverkansparter, 
målbeskrivning, kostnads- och intäktskalkyl. Ansökt projektbidrag avser kostnader för främst 
personal, lokal och administration. Social Ekonomi Uppsala är en ekonomisk förening 
registrerad hos Bolagsverket 2012-12-11. 
 
Föredragning 
Målet med projektet är att utveckla en modell som redogör för de faktorer som är viktiga 
i förberedelse, start och drift av sociala företag. Med projektet vill man presentera en modell 
som visar att sociala företag är ett redskap som leder människor bort från utanförskap. 
Projektets arbetsmetod ska utgå från den kunskap och kompetens som idag finns om sociala 
företag. Förutom studiebesök hos redan etablerade sociala företag ska man starta nätverk  
med väl fungerande sociala företag och det lokala näringslivet. Man vill vidare undersöka på  
vilket sätt individens egen makt att påverka sin livssituation kan utgöra ett värdefullt inslag  
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i modellen. I projektet vill man undersöka hur utbildningar kan se ut som ger ökad kunskap 
och kompetens i start och drift av sociala företag.  
 
Den modell projektet ska utarbeta ska vara ett verktyg till att skapa affärsverksamheter och 
arbetstillfällen som utgår från människan och inte tvärtom. Modellen ska bidra till insatser 
som ska minska låntidsarbetslösheten och bidragsberoende för personer i Uppsala.  
 
I projektet ingår att förbereda och planera för start av secondhandbutik. Tjugo personer kan 
med arbetsmarknadsinsats beredas plats i ett förberedelsearbete som bland annat omfattar 
utbildningsinsatser. Idé finns att senare komplettera secondhandbutiken med socialt företag 
som bedriver lunchservering och catering. Fullt utbyggd, bilaga 1 sid.6, beräknar man 
sysselsätta ca 50 personer. Läkarmissionen och Social Ekonomi Uppsala kommer att inleda 
ett samarbete. Läkarmissionens avsikt är att etablera sig i Uppsala med en renodlad 
secondhandbutik till förmån för sitt internationella biståndsarbete. Social Ekonomi Uppsala 
kommer att stå för driften av butiken. Man bedömer att samarbetet kommer att bidra till att 
fler platser kan erbjudas inom exempelvis välfärdsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin. 
 
Social Ekonomi Uppsala utgår i sitt arbete från regeringens definition om arbetsintegrerade 
sociala företag (2010) vilken också Tillväxtverket företräder, bilaga 1 sid.4. Företaget 
tillämpar ett salutogent arbetssätt, det vill säga man ser till de värden och resurser människan 
har, lyfter fram det friska och fungerande och förstärker det, bilaga 1 sid.3. Företagets 
målgrupp är personer i alla åldrar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 
Verksamheten bedrivs utifrån två huvudlinjer: Att skapa lönearbete inom den egna 
verksamheten, genom utbildningsinsatser för start och drift av sociala företag eller hos externa 
arbetsgivare. För det sistnämnda ska möjliggöras vill man starta nätverk med småföretagare 
och en arbetspool med deltagare organiserat som socialt företag. Den andra huvudlinjen är  
att erbjuda platser för arbetsträning som förberedelse till lönearbete.  
 
Social Ekonomi Uppsala bedriver i nuläget sysselsättningsinsatser och arbetsträning på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen.  Man har tecknat två avtal. Lokal överenskommelse om 
sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, den 2013-01-29. 
Överenskommelse om platser för förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, 
den 2013-03-15. Totalt har man sedan den 2013-04-15 haft 16 deltagare från Arbetsför-
medlingen i insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin, förstärkt arbetsträning och 
arbetspraktik. I dag har man 11 deltagare varav två i förstärkt arbetsträning. Utbildning 
genomförs i samarbete med Coompanion. Syfte är att ge deltagarna vägledning och 
information om vad ett socialt företag är och relatera till start av secondhandbutik. 
 
Mål för resultat man vill uppnå av det första verksamhetsåret finns beskrivna, bilaga 1 sid.9. 
Det omfattar bland annat 12 anställda varav 8 från deltagarna, 60 personer i arbetsträning och 
sysselsättning, start av secondhandbutik och att en modell fastställts för utveckling av sociala 
företag. För att möjliggöra detta krävs att deltagare placeras från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Uppsala kommun. 
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Kontoret bedömer att Social Ekonomi Uppsala har en väl utarbetad verksamhetsidé som utgår 
från regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerade sociala företag och ett 
salutogent arbetssätt som en framgångsfaktor i arbetet med målgruppen. Man har som 
målsättning att vara en inkubator för innovationer, idéutveckling och affärsutveckling för  
start av arbetsintegrerade sociala företag. Det projekt företaget ansöker om stöd till fyller  
ett tomrum i Uppsala kommun där ingen organisation har uppdraget att svara för utveckling  
och stöd gällande förberedelse, start och drift av sociala företag. Kommunens definition av 
företag avgränsas till traditionella privata företag. Projektansökan aktualiserar även frågan  
om behov och ansvar för att ge sociala företag startstöd då denna typ av företag har svårt  
att få etableringslån av banker. En alternativ lösning kan vara att ge en nämnd i uppdrag att  
i partnerskap med en nätverksorganisation svara för stöd till start av sociala företag. 
Ansvarsfrågan bör därför först belysas innan projektansökningar beviljas. 
 
Kontoret bör ges i uppdrag att i dialog med Social Ekonomi Uppsala undersöka möjligheten 
att ge verksamhetsbidrag till sysselsättningsinsatser och arbetsträning. Med den verksamhet 
företaget beskriver bör detta vara möjligt. 
 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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