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Ansökan om verksamhetsbidrag inom området arbetsmarknad 
och sysselsättning: Uppsala Stadsmission 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 1 804 010 kr kronor år 2018. 
 
att  verksamhetsbidraget för år 2019 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
       kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
       Bidragsnivån ska inte understiga 2018 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen  
       inte förändras. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2020 avslås. 
 
att  bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

 
att  bevilja Uppsala Stadsmission  318 000 kr för uppstartsprojekt gällande utvärderings- och 

effektmätningssystemet FIT. 
 
att  projektbidraget finansieras ur nämndens utvecklingsmedel. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag för 2018-2020 med 1 752 000 kr för år 
2018. De ansöker också om 370 000 kr i projektbudget för utvärderings- och 
effektmätningssystemet FIT.  
 
Organisationen driver sju olika verksamheter där personer kan arbetsträna eller ha en 
arbetsmarknadsanställning. Målgruppen är personer som står utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden och har en nedsatt arbetsförmåga. För 2017 beviljades Uppsala 
Stadsmission verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 1760 010 kr och för 2016 
med 1 725 500 kr. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 1 804 010 kr för år 2018 vilket 
motsvarar en uppräkning på 2,5 procent av föregående års verksamhetsbidrag. För år 2019 



fastställs verksamhetsbidraget enligt särskild ordning i förslag till beslut. Ansökan för 2020 
behandlas ej.   
Förvaltningen föreslår också att 318 000 kr beviljas för att Uppsala Stadsmission ska 
genomföra ett uppstartsprojekt gällande utvärderings- och effektmätningssystemet FIT.  
 
Ärendet 
Organisationen har ansökt om 1 752 000 kr i verksamhetsbidrag samt 370 000 kr till ett 
utvärderingsprojekt. Organisationens ansökan är upprättad utifrån av förvaltningen framtagen 
mall och innehåller bland annat beskrivning av organisation, årsredovisning, verksamhetsplan 
och budget. Vidare innehåller ansökan uppgifter om verksamhetsidé, syfte med ansökan, 
beskrivning av målgrupp, mål, nätverk och samarbeten, metodbeskrivning och vad som ska 
redovisas till nämnden utifrån inlämnad ansökan.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun bidrar aktivt till att förhindra människors utanförskap. Så många som 
möjligt ska vara inkluderade i samhälle och arbetsliv. Sociala företag arbetar för att skapa 
möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från 
arbetsmarknaden. De sociala företagen har olika inriktning på sin verksamhet. De är 
arbetsintegrerande, har fokus på rehabilitering, arbete eller på social gemenskap och 
sysselsättning. De sociala företagen organiseras som ekonomiska föreningar, kooperativ, 
stiftelser och andra former av ideella organisationer. 
 
I nämndens riktlinjer för stöd till ideella organisationer som verkar med insatser inom 
arbetsmarknad och sysselsättning stipuleras att nämndens stöd ska utformas så att det 
underlättar kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering. Utgångspunkten är att 
organisationer som tidigare beviljats bidrag ska kunna räkna med fortsatt bidrag så länge det 
inte framkommer nya omständigheter som motiverar en förändring av tilldelade medel. 
Bidragsnivån fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens kommunbidrag i Mål och 
Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. Bidragsnivån ska inte understiga 
föregående års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen inte förändras. 
 
Uppsala Stadsmission samarbetar med Navet gällande arbetsrehabilitering och har även 
samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan. För år 2018 kommer 
Uppsala Stadsmission att erbjuda 40 årsplatser för arbetsträning inom sju olika verksamheter, 
varav minst 20 kommer via Navet. Volymen är förändrad jämfört med 2017 med ett tillskott 
på ytterligare fem platser. Av de som deltagit i arbetsträning ska tolv personer erbjudas 
möjlighet till anställning med lönestöd hos Uppsala Stadsmission, tio personer ska gå vidare 
till anställning hos annan arbetsgivare eller till studier.  
 
Uppsala Stadsmission vill tillsammans med det sociala företaget Initcia implementera 
utvärderings- och effektmätningssystemet FIT (Feedback Informerad Terapi) inom sina 
verksamheter samt andra sociala företag som så önskar. FIT är ett utvärderingsverktyg som är 
väl etablerat i USA, Norge och Danmark men i Sverige är det fortfarande ett nytt sätt att ur 
deltagarperspektiv följa upp insatserna.  
 
Målgrupp aktuell för insatser hos Uppsala Stadsmission är personer som på grund av 
funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga, personer som har en social problematik, är 



långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, är svaga i svenska språket eller som på grund av 
annan form av social utsatthet befinner sig utanför arbetsmarknaden. Personerna uppbär ofta 
försörjningsstöd. Uppsala Stadsmission tar också emot personer som deltar i 
öppenvårdsprogram eller som nyligen blivit utskrivna från behandling eller straff inom 
Kriminalvården.  
 
Verksamheten bedrivs inom sju olika verksamheter; Hantverksslussen, Second hand 
Gottsunda Centrum, Second hand Gränbystadens galleria, Second hand Fyrisvallsgatan, 
Gåvomottagningen/sorteringscentralen samt Transport/logistik Seminariegatan, 
Mikaelsgården och Administration och insamling Kungsängstorg. De arbetsträningsplatser 
som tidigare har funnits inom Samariterhemmets kök och på Katedralkaféet ansvarar numera 
Diakonistiftelsen för.  
 
Arbetsuppgifterna består bland annat av tillverkning av föremål i trä, sortering, uppackning, 
prismärkning, exponering, kassatjänst, kundbemötande, städ, leverenser av varor, bemötande 
av gäster, beställningar, svara i telefon. Medarbetarna får också delta i sociala aktiviteter som 
har till syfte att stärka både individ och grupp.  
 
Inom Hantverksslussen finns tre anställda handledare för att ge stöd till 32 medarbetare i 
arbetsträning. Inom Second hand-verksamheterna finns åtta anställda handledare för att ge 
stöd till 32 personer i arbetsträning och därtill 16 frivilliga. Inom Grändens kök och sociala 
verksamhet finns fyra anställda handledare för att ge stöd till 25 personer i arbetsträning och 
därtill finns 11 frivilliga. Inom Mikaelsgårdens sociala verksamhet finns en anställd 
handledare för att ge stöd till fyra personer i arbetsträning och därtill finns12 frivilliga. Inom 
Administration och matinsamling finns två anställda handledare för att ge stöd till tre personer 
i arbetsträning och därtill finns sex frivilliga. Siffrorna är från 2016.  
 
Budget för den verksamhet ansökan avser år 2018 omsluter 14 152 000 kr varav 8 900 000 kr 
är självfinansierat genom försäljning av varor. 3 500 000 kr motsvarar intäkter från 
Arbetsförmedlingen. Frivilliginsatser är inte medräknade i budgeten.  
 
Förvaltningen bedömer att Uppsala Stadsmission har en väl utarbetad verksamhetsidé. Inom 
organisationen finns kompetens och erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet av arbete med 
aktuell målgrupp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget år 2018 till arbetsmarknads- 
och sysselsättningsinsatser. Sammanställning av beviljade verksamhetsbidrag 2017, sökta 
bidrag och förslag till beslut redovisas i bilaga 1. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Sammanställning beviljade verksamhetsbidrag 2017, sökta verksamhetsbidrag 2018 och förslag till 
beslut 2018 
 
 
Organisation Verksamhetsbidrag 2017 Sökt bidrag 2018 Förslag till beslut för 2018 
Social Ekonomi Uppsala 600 062 kr 609 061 kr 615 064 
Café REKOmmenderas i 
Uppsala 

561 000 kr 573 000 575 025 

Uppsala Stadsmission 1760 010 kr  1 752 000 kr 1 804 010 kr 
Uppsala Rödakorskrets 604 860 kr 700 000 kr 619 982 kr  
Ting och kaka 776 220 kr 

 
797 450 kr 795 626 kr  

Initcia 550 000 kr 563 750 kr 563 750   
PermaKultur Nej (ej Arbetsmarknad och 

sysselsättning)  
Ingen specificerad summa Avslås 

Din Företagspartner Nej 500 000 kr  Avslås 
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