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 Arbetsmarknadsnämnden 

Ansökan om verksamhetsbidrag: Uppsala stadsmission 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 1 725 500 kronor år 2016 
 
att   verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
       kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
       Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen        
       inte förändras. 
 
att  bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag med 2 600 000 kr för år 2016, med 2 920 
000 för år 2017 och 3 2900 000 för år 2018 till arbetsträning och anställningar inom 
organisationen. I en kompletterande konsekvensbeskrivning ändrar Uppsala Stadsmission ansökt 
belopp för 2016 till 1 775 000. Uppsala Stadsmission är en självständig ideell förening som 
bedriver socialt företagande. Arbetsträning och anställningar finns inom flera enheter: 
träffpunkten Gränden, Mikaelskyrkan, Katedralcaféet, Hantverksslussen och secondhandbutik.  
 
Uppsala Stadsmission erhöll för år 2015 1 700 000 kr i verksamhetsbidrag av nämnden. 
Förvaltningen har inför ansökan meddelat Stadsmissionen en ram på uppräkning med 1,5 %. 
Förvaltningen ser inte att det är möjligt med ett utökat bidrag inom budgetram och föreslår därför 
att verksamhetsbidrag för 2016 beviljas med 1 725 500 vilket motsvarar meddelad uppräkning. 
För år 2017 fastställs verksamhetsbidraget enligt särskild ordning i förslag till beslut.  
 
 
Föredragning 
I nämndens riktlinjer för stöd till ideella organisationer som verkar med insatser inom 
arbetsmarknad och sysselsätning 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. 
 
Uppsala Stadsmission har som målgrupp personer som är aktuella inom socialtjänsten och Navet 
och som uppbär försörjningsstöd, deltar i öppenvårdsprogram, är utskrivna från behandling eller 
straff och som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, flyktingar och nyanlända.   
 
För år 2016 kommer Uppsala Stadsmission att erbjuda 35 platser för arbetsträning. Mål finns om 
att medarbetarna ska uppleva en förbättrad hälsa. 
 
Arbetsträningsplatser bedrivs inom ett flertal enheter. Träffpunkten Gränden är en social 
dagverksamhet med café och lunch där arbetsuppgifterna består i restaurang- och caféarbete samt 
arbete med hantverk och leda grupper. Mikaelgården och Mikaelskyrkan är en öppen social 
verksamhet för socialt utsatta. Arbetsuppgifterna består bland annat av kök- och kaféarbete, att 
möta gäster med olika omsorgsbehov och delta i grupper.  Katedralkaféet drivs i samarbete med 
Uppsala domkyrkoförsamling och är öppet för allmänheten. Arbetsuppgifterna utgörs av 
förberedelser för olika evenemang, kassaarbete och förekommande arbetsuppgifter i kafémiljö. 
Hantverksslussen är en verksamhet som består av finsnickeri och REMAKE som innebär 
återvinning av kasserade varor. Inom finsnickeriet produceras träprodukter efter beställning, viss 
egen produktion och renovering av möbler. REMAKE och snickeriverksamheten arbetar 
tillsammans i utveckling och tillverkning. Secondhandbutiken finns på Fyrisvallsgatan. 
Arbetsuppgifterna består av butiksarbete och försäljning samt lagerarbete och mottagning av 
gåvor. Uppsala Stadsmission öppnar ytterligare en second handbutik i december 2015 där 
möjlighet till arbetsträning kommer att finnas. 
 
Organisationens ansökan är upprättad utifrån av förvaltningen framtagen mall och innehåller 
bl.a. 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. Efter avslutad beredning och beslut ska mallens 
funktionalitet utvärderas i dialog med de sociala företagen.  
 
Uppsala Stadsmission har inkommit med en kompletterande handling där de justerar det 
ansökta beloppet till från 2 600 000 till 1 775 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016. Det 
ansökta bidraget budgeteras att täcka kostnader för handledning, viss samordning, 
övningsmaterial, lokalkostnader, utrustning, IT och administration. Justeringen av 
bidragsnivån innebär att Stadsmissionen inte kan erbjuda coachning till medarbetarna för att 
finna ett arbete utanför Uppsala Stadsmission och inte heller mentorsprogrammet där 
medarbetarna har får en mentor som är verksam utanför Uppsala Stadsmission. 
 
Uppsala Stadsmission uppvisar vid delårsuppföljning (AMN-2015-0114,§ 124, 15 okt.) bra 
resultat och har fram till och med augusti 2015 haft 101 personer i arbetsträning.   
 
Förvaltningen bedömer att Uppsala Stadsmission har en väl utarbetad verksamhetsidé. Man 
har en ambition att utveckla organisationens olika enheter till sociala företag och utgår från 



regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag.  Inom 
organisationen finns kompetens och god erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet av arbete 
med aktuell målgrupp.  
 
Uppsala Stadsmission ansökte inledningsvis om verksamhetsbidrag med 2 600 000 kr för år 
2016, med 2 920 000 för år 2017 och med 3 2900 000 för år 2018 till arbetsträning och 
anställningar inom organisationen. I en kompletterande handling ändras det ansökta beloppet 
till 1 775 000 kr.  
 
För 2015 erhöll Uppsala Stadsmission 1 700 000 kr i verksamhetsbidrag av nämnden. 
Förvaltningen har inför ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 meddelat Uppsala 
Stadsmission en ram på uppräkning med 1,5 %. Förvaltningen ser inte att det är möjligt med 
ett utökat bidrag inom budgetram. Uppsala Stadsmission har tidigare haft projektmedel från 
Arbetsförmedlingen, vilket de inte längre har. Förvaltningen bedömer att nämnden i detta 
ärende inte ska finansiera intäktsbortfall från arbetsförmedlingen. Därför föreslår 
förvaltningen att verksamhetsbidraget för 2016 fastställs till 1 725 500 vilket motsvarar 
tidigare meddelad uppräkning. För år 2017 fastställs verksamhetsbidraget enligt särskild 
ordning i förslag till beslut. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till föreslaget verksamhetsbidrag om 1 725 000 kr finns avsatta i nämndens budget år 
2016 till arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Sammanställning av beviljade 
verksamhetsbidrag 2015, sökta bidrag och förslag till beslut redovisas i bilaga 1. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Sammanställning beviljade verksamhetsbidrag 2015, sökta verksamhetsbidrag 2016 och förslag till 
beslut 2016 
 
 
Organisation Verksamhetsbidrag 2015 Sökt bidrag 2016 Förslag till beslut för 2016 
Social Ekonomi Uppsala 579 600 kr 588 296 kr 588 296 kr 
Café REKOmmenderas i 
Uppsala 

2015 ingick Café 
REKOmmenderas i Ting och 
kaka. 450 000 kr fördelades 
internt till Café 
REKOmmenderas av det 
totala bidraget till Ting och 
kaka. 

457 000 kr 457 000 kr 

Uppsala Stadsmission 1 700 000 kr 2 600 000 kr, justerat till 
1 775 000 kr 

1 725 500 kr 

Uppsala Rödakorskrets 584 200 kr 593 000 kr 593 000 kr 
Ting och kaka Totalt 1 200 000 kr, varav 750 

000 behölls av Ting och kaka 
och resterande fördelades till 
Café REKOmmenderas 
 
 

761 000 kr 761 000 kr 
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