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Ansökan om verksamhetsbidrag från Café Rekommenderas 
 
Förslag till beslut 
 
att  bevilja Café Rekommenderas verksamhetsbidrag för år 2017 med 561 000 kr, 
 
att  verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser. 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden beslutade 2015-12-11, AMN-2015-0351, att bevilja Café Rekommenderas 
verksamhetsstöd för åren 2016 och 2017 enligt upprättad ansökan. Enligt nämndens beslut 
ska verksamhetsbidraget för år 2017 fastställas i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamheten inte förändras. 
Förvaltningen föreslår att beviljat verksamhetsbidrag om 457 000 kr för år 2016 skrivs 
skrivs upp till 561 000 kr år 2017. Verksamhetsbidraget skrivs upp med 2 % och Café 
Rekommenderas kompenseras utöver det med 80 000 kr för underfinansiering av 
verksamhetsbidraget år 2016. 
 
Föredragning 
Café Rekommenderas målgrupp är, liksom för övriga sociala företags, personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller som har en social 
problematik och som har behov av att prövas mot arbetsmarknaden med arbetsträning, eller 
ges arbete genom arbetsmarknadsanställning. Organisationen samarbetar med Arbetsförmed- 
lingen om lönebidrags-, utvecklings-, och trygghetsanställningar. 
 
Mål för år 2016 är att verksamheten ska omfatta femton medarbetare varav elva med 
arbetsmarknadsanställning och fyra i arbetsträning. Den 8 november 2016 var antalet personer  
i arbetsträning fyra, alla kvinnor, tio personer hade arbetsmarknadsanställning varav sju var 
kvinnor. Mål för 2017 är att minst fyra personer ska erbjudas arbetsträning samtidigt och tolv 
personer arbetsmarknadsanställning varav två personer i arbetsträning erbjudas anställning 
med lönebidrag. Mål finns om att personer som har arbetsträning ska erbjudas anställning i 
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den egna organisationen eller i annan organisation. Alla medarbetare ska uppleva trygghet i 
verksamheten och vilja fortsätta sin anställning. Målen följs upp av förvaltningen vid delårs- 
och årsbokslut samt med enhetsbesök. 
 
Organisationens budget 2017 omsluter 1 240 000 kr varav 600 000 kr är intäkter från 
försäljning och 180 000 kr utgör anordnarstöd från Arbetsförmedlingen. Organisationen 
har en handledare anställd och är organiserad som kooperativ. Av de anställda är åtta 
medlemmar i föreningen. Caféverksamheten vid Walmstedska gården avvecklades under 
hösten 2016 på grund av dålig ekonomisk bärkraft. 
 
Förvaltningen bedömer att Café Rekommenderas har en väl utarbetad verksamhetsidé med 
inriktning på anställningar för de som deltar i arbetsträning, en kooperativ organisationsform 
med inriktning på Fair Trade-produkter i lunch- och caféverksamheten. Medarbetarna erbjuds 
grundkurs i Fair Trade bestående av tolv moduler, vilket ger ny kompetens. Då verksamheten 
är organiserad som kooperativ ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Inom 
organisationen finns god kompetens och erfarenhet av socialt arbete och god erfarenhet av 
arbete med målgruppen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser. 
Verksamhetsbidraget för 2016 skrivs upp med 2 % och kompensation ges med 80 000 kr för 
underfinansieringen av verksamhetsbidraget år 2016. 
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