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Arbetsmarknadsnämnden 
 

 
Ansökan om projektbidrag till etablering av mikrofond  
 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Coompanion Uppsala län projektbidrag på 200 tkr till projekt om etablering av mikrofond, 
        
att   finansiera projektbidraget ur nämndens medel till samverkanslösningar mot utanförskap. 
 
 
Sammanfattning 
Coompanion Uppsala län har till arbetsmarknadsnämnden inkommit med ansökan om ekonomiskt 
stöd på 200 tkr till en andra etapp av projektet för etablering av mikrofond i Uppsala kommun,  
bilaga 1. Projektets budget omsluter 230 tkr varav Coompanion Uppsala län svarar för egen insats 
med 30 tkr. 
 
Målet med projektet är att säkerställa etableringen av en mikrofond i Uppsala län med ett första steg i 
Uppsala kommun under andra halvåret 2018. Kompetensmässig infrastruktur, modell och organisation 
för fondens verksamhet med styrelse och anställd för driften ska finnas vid projekttidens slut, förutsatt 
att kapital och ekonomiskt stöd till driften inkommit.  
 
Arbetet under etapp ett blev mer omfattande än beräknat bland annat vad gäller kartläggning av 
möjliga finansiärer och medlemmar. I en andra etapp 2018-08-01 till 2018-12-31 fördjupas arbetet 
med ytterligare insatser. 
 
Ärendet 
Arbetet under första etappen har löpande redovisats till arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetet i den 
andra etappen beskrivs i avsnitt om genomförandeplan sid 7 bilaga 1. Exempel på insatser som ska 
genomföras är fördjupad kartläggning av möjliga finansiärer och medlemmar, fortsatta informations-
insatser till offentliga organisationer, sociala företag och andra ideella organisationer. En konferens 
planeras till 10 oktober om planerad mikrofond, sociala innovationer och socialt företagande.  
En handbok ska utarbetas för förtroendevalda och medarbetare. 
 
Coompanion Uppsala län ska säkerställa en kompetensmässig organisation. Rutiner och 
bedömningsgrunder för kreditansökningar ska utarbetas. Banker ska kontaktas om möjligheten till 
samarbete och ett samarbete med finansinstitutet Mikrofonden Sverige ska upprättas. Förslag till 
fördelningsprinciper av driftskostnaden ska tas fram i en situation när fonden omfattar hela Uppsala 
län. Ledamöter till interrimstyrelsen och styrelsen och en anställd till drift och administration ska 
rekryteras. 
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Coompanion i Uppsala län har som mål att under hösten 2018 starta den ekonomiska föreningen 
Mikrofonden Uppsala kommun. Resultatet av projektet överlämnas då till den nybildade ekonomiska 
föreningen och dess interrimstyrelse. Coompanion i Uppsala län gör med detta projekt ett förarbete, 
men man är inte ägare av mikrofonden. Man samordnar processen med stöd från och i dialog med 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Coompanion i Uppsala län beskriver att en mikrofond kan i framtiden bli grunden för en regional 
plattform för den sociala ekonomin. En ”social innovation hub” där aktörer från olika sektorer möts 
och där möjligheten till kreditgarantier kopplas till affärsutveckling genom stöd, rådgivning, 
nätverkande, kompetensutveckling, samverkan och förmedling av investerings-möjligheter. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen följer projektarbetet och projektet genomförs i dialog med 
förvaltningen. Bildande och etablering av en mikrofond utifrån Uppsala kommuns intentioner behöver 
en sammanhållen process med flera och kompletterande åtgärder i samverkan mellan berörda nämnder 
och kommunstyrelsen. Nämnden har i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna arbetet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämndens kostnad för projektet finansieras inom budgetram ur nämndens medel för samverkans-
lösningar mot utanförskap. 
 
Bidrag till ideella organisationer under 800 tkr ur nämndens stöd till samverkanslösningar, beslutas 
enligt nämndens riktlinjer av nämndens arbetsutskott. 
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