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Föreningsbidrag för år 2019 till Kooperativet Capella
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att för år 2019 bevilja det sociala kooperativet Capella föreningsbidrag om 651 000 kronor
för personalkostnader, samt 847 996 kronor i bidrag för lokalkostnad.
Sammanfattning
Capella är ett socialt företag som erbjuder arbetsträning och sysselsättning där handledarna
har en stödjande funktion. Syftet med Capellas verksamhet är att förebygga och bryta
utanförskap och att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar möjligheter till arbete
och sysselsättning. Kooperativet Capellas verksamhet består av second handbutik,
cykelreperationer och kafé. Verksamheten hämtar och kör ut föremål vid behov. Idag
tillhandahåller Capella platser för elva kooperatörer varav sju är anställda med lönebidrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 om en riktlinje för Sociala företag (KSN-20161923) som reglerar kommunens viljeinriktning och förhållningssätt gentemot sociala företag.
I riktlinjen anges att sociala företag ska vara organisationer som är självständiga och
organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Ansvarsfrågan har bland annat utifrån
detta diskuterats i omgångar på förvaltningen då omsorgsnämnden tillhandahåller två
handledartjänster till kooperativet via egen regins sysselsättningsverksamhet samt står för
lokalen. Det finns inte heller något beslutsunderlag eller avtal i dagsläget som reglerar stödet
till kooperativet. Utifrån diskussioner med Capella avseende ansvarsfrågan och stödet
framledes så har kooperativet uttryckt en önskan om avknoppning från kommunen.
Kooperativet Capella ansöker om föreningsbidrag motsvarande det stöd som tillhandahålls
idag i form av två handledartjänster och bidrag till lokalkostnad. Bedömning är att det sociala
kooperativet Capellas verksamhet utgör ett komplement till omsorgsnämndens ordinarie
verksamhet vad gäller sysselsättningsinsatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås mot
denna bakgrund stödja kooperativets önskan om avknoppning och istället stödja föreningen
genom ett föreningsbidrag för lokalkostnad samt för personalkostnad motsvarande 1,25
årsarbetare. Nämnden föreslås minska personalstödet då det idag är färre deltagare på Capella
än tidigare. I och med förslaget så minskas nämndens totala kostnader med 390 600 kronor
per år.
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Bakgrund
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansökte om medel inom ramen för
psykiatri-satsningen år 2005-2007, de s.k. "Miltonprojekten", för att ekonomiskt stödja
bildande och utveckling av ett kooperativ för personer med psykiska funktionshinder.
Kooperativ Capella bildades formellt 2005-10-01 och finansierades utöver de statliga medlen
med kommunala bidrag.
Från år 2008-2012 beviljades kooperativet föreningsbidrag från UAN för hyreskostnad samt
ett generellt verksamhetsbidrag. År 2008-2013 upprättades även ett internavtal mellan
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Vård och bildning avseende att tillhandahålla
handledartjänster till kooperativet.
År 2014 tecknades internavtalet av arbetsmarknadsnämnden och då utökades också
handledartjänsterna till kooperativet till två heltidstjänster. En handledare har haft hand om
lönerna och administration och den andra handledaren har haft ansvar för handledning av
kooperatörerna. I internavtalet från år 2015 (AMN-2015-0111) framkommer att handledarna
ska kunna arbeta med att stödja upp till 20 kooperatörer och deltagare.
Ansvaret för verksamheten Capella övergick från arbetsmarknadsnämnden till
omsorgsnämnden 1 juli 2015. I samband med detta överfördes även beviljat kommunbidrag.
Från år 2016 reglerades handledarstödet via uppdraget till vård och omsorg. I samband med
omorganiseringen 2017-01-01 saknas en avtalsreglering.
Omsorgsnämnden är hyresgäst och ansvarar för lokalkostnaderna idag. Kooperativet har ett
andrahandskontrakt med Uppsala kommun. Hyran på Rackarbergsgatan 10 (Luthagen 61:2)
uppgår idag till 743 652kr/år. Studentstaden har dock sagt upp avtalet med omsorgsnämnden
och Capella kommer behöva flytta till nya lokaler senast 2019-07-31. Capella kommer istället
flytta sin verksamhet till lokaler på Svartbäcksgatan 52 (Svartbäcken 36:2) hyran för dessa
lokaler är högre och beräknas till 952 339 kr per år.
Ärendet
Kooperativet Capella ersätts idag via omsorgsförvaltningens avdelning för socialpsykiatri
genom arbetsgivaransvar för två handledarstjänster och lokalkostnad. För att tydliggöra roller
och ansvarfördelning är ett föreningsbidrag att föredra då nämnden vill fortsätta stödja
verksamheten.
Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att en bedömning görs för
varje förening utifrån:
• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta inom
verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet.
• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten.
• Att förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.
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• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på
grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av befintliga metoder
på nya områden och nya innovativa lösningar.
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden för år 2018 har en kostnad för
kooperativet Capella omfattande 1 041 600 kronor för personal samt 743 652 kronor för lokal.
I och med förslaget så minskas nämndens totala kostnader med 390 600 kronor per år.
Konsekvenser för tillgänglighet
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.
Konsekvenser för jämställdhet
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.
Barnperspektiv
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.
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