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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16

Stöd för drift av Mikrofonden i Uppsala Län år
2021

KSN-2018-3920

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att fastställa nivån för driftstöd till Mikrofonden i Uppsala län till 750000
kronor för 2021.

Sammanfattning

Uppsala kommun och Mikrofonden i Uppsala län (MFU) har ingått avtal om samarbete i
syfte att främja tillväxt och utveckling av den sociala ekonomin i Uppsala kommun i
linje med tidigare beslut i kommunstyrelsen 21 maj 2019 § 177. Som en del i
samarbetet stödjer Uppsala kommun verksamhetens drift. Mikrofonden i Uppsala län
har inkommit med förfrågan om att nivån för driftstöd för 2021 fastställs till 750000
kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2020.
Bilaga 1, Ansökan om driftsbidrag 2021 och 2022.

Yrkande

Mohamad Hassan (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Stöd för drift av Mikrofonden i Uppsala Län år 
2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa nivån för driftstöd till Mikrofonden i Uppsala län till 750 000 kronor 

för 2021. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun och Mikrofonden i Uppsala län (MFU) har ingått avtal om samarbete i 

syfte att främja tillväxt och utveckling av den sociala ekonomin i Uppsala kommun i 
linje med tidigare beslut i kommunstyrelsen 21 maj 2019 § 177. Som en del i 
samarbetet stödjer Uppsala kommun verksamhetens drift. Mikrofonden i Uppsala län 

har inkommit med förfrågan om att nivån för driftstöd för 2021 fastställs till 750 000 
kronor.  

 
Ansökan återges i ärendets bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Sett ur näringslivsperspektivet 
bedöms föreliggande förslag till beslut bidra till tillväxt och utveckling av verksamheter 

inom den sociala ekonomin och socialt företagande genom att stödja Mikrofonden i 
Uppsala läns främjande funktion. 

Föredragning 

Uppsala kommun har gett Mikrofonden i Uppsala län (nedan MFU) driftstöd vid två 

tillfällen sedan organisationen etablerades i slutet av 2019. För den vid beslutet 
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återstående tiden av 2019 beviljades MFU 550 000 kronor och för 2020 beviljades 
750 000 kronor. MFU har inkommit med ansökan om driftstöd för 2021–2022 om 
750 000 kronor för respektive år. 

MFU är en från kommunen fristående förening som arbetar för att främja tillväxt och 

utveckling av verksamheter inom sektorn social ekonomi, där ibland sociala företag 

och arbetsintegrerande organisationer. Den huvudsakliga verksamheten består i att 

erbjuda aktörer inom sektorn finansiella lösningar för att möjliggöra utveckling i 

verksamheterna och skapa förutsättningar för att stärka den sociala ekonomin i 

Uppsala län. MFU är medlemmar i Mikrofonden Sverige och har genom sitt 

medlemskap möjlighet att arbeta med finansiella frågor med Finansinspektionens 

tillstånd. Genom sin verksamhet och de finansiella medel fonden administrerar utgör 

MFU en del i ett stödsystem för att stödja utvecklingen av socialt företagande och 

andra delar av den sociala sektorn. 

Uppsala kommun har i linje med uppdrag i Mål och budget 2019 stöttat uppstarten av 

MFU:s verksamhet. Efter att MFU etablerades beslutade kommunstyrelsen att utställa 

ett villkorat lån om 10 miljoner kronor som stöd till den finansiella verksamheten. 

Lånet finansierades med särskilda medel som avsatts i Mål och budget.  

Kommunens samarbete med MFU regleras genom avtal som kommunstyrelsen ställde 

sig bakom vid 11 december 2019 § 291. Samarbetsavtalet med MFU löper fram till och 

med 2024. För de 10 miljoner kronor som kommunen lånat ut har ett skuldebrev 

upprättats som bland annat beskriver hur amortering ska ske. En central aspekt i detta 

är att MFU kan bevilja ansökningar om stöd som belastar kommunens medel till och 

med den 31 oktober 2021. Sedan ska MFU amortera kvarstående medel, som inte tagits 

i anspråk, den 31 december 2021, om ingen annan överenskommelse träffas. 

I linje med samarbetsavtalet har kommunen förbundit sig att bidra med medel för att 

bekosta beredning och administration av MFU:s ärenden samt verksamhetens drift i 

övrigt, inklusive marknadsföring och ekonomisk rådgivning gentemot sin målgrupp. 

Driftstödet möjliggör förutsättningar för MFU att bedriva verksamheten, nå ut till 

aktörer inom den sociala ekonomin i Uppsala kommun och säkerställa en god 

ekonomisk hantering av kommunens utlånade medel. 

Under 2020 MFU:s arbete fokuserat på att bygga upp verksamheten, nå ut till sin 

målgrupp och etablera sig som en främjare av utveckling av den sociala ekonomin. I 

huvudsak har detta bestått i att etablera och bygga upp verksamheten i enlighet med 

det främjande syftet. Arbete har särskilt ägnats åt att nå ut till målgruppen, 

med fokus på kommunikationsinsatser och att informera målgruppen om 

möjligheterna till finansieringslösningar. Samtidigt har Covid-19 inneburit en stor 

påverkan på de organisationer som utgör verksamhetens potentiella kunder, 

finansiärer och medlemmar, liksom för samhället i stort. För MFU har den ekonomiska 

osäkerhet krisen medför inneburit att efterfrågan varit låg. Som en konsekvens av 

detta har MFU hittills inte godkänt någon ansökan om finansiella lösningar. 

På motsvarande sätt har MFU:s möjligheter att rekrytera nya medlemmar och 

finansiärer påverkats negativt av den rådande pandemin, vilket inneburit att inga 

ytterligare finansiella medel skjutits till eller att fler parter beviljat driftstöd till 

verksamheten. 
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Sammanfattningsvis har Covid-19 haft stor påverkan på MFU:s arbete och för arbetet 

att främja den sociala ekonomins utveckling under 2020.  

I och med att pandemin inneburit kraftig påverkan på MFU:s arbete under 2020 görs 

bedömningen att de underliggande ekonomiska behoven av driftstöd inte förändrats. 

Därför föreslås nivån för driftstödet för 2021 fortsatt vara 750 000 kronor. Med samma 

motivering föreslås att nivån för driftstödet för 2022 fastställs senare för att skapa 

utrymme att följa upp konsekvenserna av pandemin för MFU:s verksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för driftstödet finansieras inom beslutad ekonomisk ram för 

kommunstyrelsen 2021. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2020. 

• Bilaga 1, Ansökan om driftsbidrag 2021 och 2022. 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



                                                                                                                      ANSÖKAN 

Mikrofonden Uppsala län 

Kungsgatan 71 

753 21 Uppsala 

070-326 26 54 

mikrofonden.uppsala@gmail.com 

mikrofondenuppsala.se 

Org.nr: 769637–9853 

 

 
2020 03 25 

 
 
 
 
 
Uppsala kommun 
Ref 77 50 30 
Box 1023 
751 40 Uppsala 
 

 
Ansökan om driftsbidrag för Mikrofonden i Uppsala län 2021 och 2022 
 
I enlighet med beslut KSN-2018-3920 och det avtal som upprättats efter KS beslut  
2019-12-11 ansöker Mikrofonden Uppsala län härmed om driftsstöd för 2021 och 2022 om  
750 000 kr per år. 
 
 
 
Verksamhet: 
Mikrofonden i Uppsala län 
Kungsgatan 71 
753 21 Uppsala 
Org.nr. 769637-9853 
Bankgiro 5406-1197 
CFAR 62829304 
 
 
Kontaktperson: 
Helen Curry, verksamhetsledare 
Helen.curry@mikrofonden.se 
0703-26 26 54 
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