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Ting och Kaka - Ansökan om verksamhetsbidrag 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknasnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Ting och Kaka ett verksamhetsbidrag med 1 200 000 kronor år 2015. 
 
att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
       sysselsättningsinsatser. 
 
Sammanfattning 
Det sociala företaget Ting och Kaka ansöker med Kulturkaféerna om verksamhetsbidrag med 
1 200 000 kronor år 2015 till arbetsrehabilitering genom arbete och utvecklingsanställningar 
och socialt företagande. Verksamheten tar emot personer både från Navet och Arbetsförmed-
lingen. Placering av deltagare via Navet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Kulturkafeerna kommer under 2015 att avknoppas från Ting och Kaka till ett självständigt 
socialt företag. Antalet personer med arbetsträning och anställningar kommer därmed att öka. 
Förvaltningen föreslår ett verksamhetsbidrag med 1 200 000 kronor att fördelas internt mellan 
Ting och Kaka och Kulturkafeerna. År 2014 erhöll Ting och Kaka ett verksamhetsbidrag på 
1 000 000 kronor 
 
Ärendet 
Ting och Kaka har utvecklats från en anställd och två deltagare 2001 till att succesivt öka 
antalet anställda och deltagare i arbetsträning. Under 2014 har föreningen haft trettiotre 
anställda och sextiotre personer i arbetsträning och fyra personer i välfärdsanställningar. 
Ting och Kaka arbetar utifrån att rehabilitering genom arbete fungerar i allmänhet bättre än 
långa praktikperioder. En anställning, med stöd från Navet eller Arbetsförmedlingen, föregås 
alltid av en period med arbetsträning. De anställda erbjuds också att delta i utvecklingen av 
föreningen och dess tjänste- och produktutveckling. 
 
Ting och Kaka består av olika enheter som kan svara upp mot olika behov hos deltagare; 
Ateljén på Östra Ågatan, Tre små rum med hantverk i samarbete med RSMH/Verkstan,  
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butik på Bäverns gränd som säljer egentillverkade produkter, Lilla Blå som är en träffpunkt 
på Vasagatan, Kulturkaféerna på Walmstedtska gården och Stadsteatern. Under 2015 kommer 
Kulturcaféerna etablera ett socialt företag med egen verksamhet. Deltagarna ges utbildning i 
socialt företagande och utbildas i ekonomi, bokföring, produktutveckling. För närvarande 
berörs åtta personer anställda av Ting och Kaka, fem personer med arbetsträning och två 
välfärdsanställningar. Med den nya organisationen kan Kulturkaféerna ta emot upp till tjugo 
deltagare. 
 
Kulturkaféerna ingår i projekt Café REKommenderas med stöd från Allmänna Arvsfonden. 
Utifrån projektet har en social franchisförening startats där medlemmana driver kaféverk-
samhet som arbetsintegrerande sociala företag. Anslutna föreningar finns i sju städer. 
Kulturkaféerna har en inriktning på Fair Trade och närodlade ekologiska produkter.  
 
I bilagd ansökan, bilaga 1 sidan sex och sju beskrivs tänkt utvecklingsarbete år 2015. Man  
har bland annat etablerat kontakt med Arbetsförmedlingen för att utveckla validering av de 
kunskaper och erfarenheter deltagare och anställda får. 
 
Ting och Kaka beskriver i sin ansökan samhällsekonomiska vinster av verksamheten. De 372 
anställningsmånader Ting och Kaka hade 2014 genererar med en månadslön på 17 000 kronor 
en skatteintäkt på ca två miljoner. Därtill kommer skatteintäkter från den näringsverksamhetet 
som är momspliktig. Minskat behov av försörjningsstöd är en annan samhällsekonomisk 
vinst. 
 
Förvaltningen bedömer att Ting och Kaka har en väl utarbetad verksamhetsidé. Man kommer 
under 2015 att utveckla del av organisationen, Kulturkaféerna till ett eget socialt företag. Man 
utgår från regeringens och Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag. 
Inom organisationen finns kompetens och god erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp och 
socialt arbete. Organisationen vill inleda en process med nämnden om partnerskap. 
 
Ansökan, bilaga 1 omfattar förutom verksamhetsbeskrivning årsredovisning 2014, verksam-
hetsplan, uppföljning av verksamhetsplan och stadgar 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget 2015 för arbetsmarknads-
åtgärder, budgetpost förenings- och organisationsbidrag och utvecklingsmedel. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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