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Arbetsmarknadsnämnden  
 
 
Ting och Kaka. Ansökan om verksamhetsbidrag 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Tinga och Kaka verksamhetsbidrag med 761 000 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 
Ting och Kaka ansöker om verksamhetsbidrag med 761 000 kronor vardera för åren 2016  
och 2017. Organisationen bedriver arbetsträning och har olika typer av arbetsmarknads-
anställningar vid fem olika platser i Uppsala. Ting och Kaka är ett arbetsintegrerande socialt 
företag med organisationsformen ekonomisk förening. År 2015 erhöll företaget ett 
verksamhetsbidrag med 1 200 000 kr, vilket i juni 2015 fördelades mellan Ting och Kaka och 
ett nytt socialt företag när f.d. kulturcaféerna avknoppades och blev Café Rekommenderas. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med sökta medel för år 2016 vilket 
motsvarar en uppräkning med 1,5 %. 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. 
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Målgrupp aktuella för insatser hos Ting och Kaka är personer som står långt från arbets-
marknaden. Medarbetarna i verksamheten kommer främst från Navet, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. 
 
Verksamheten bedrivs vid fem olika platser i Uppsala: Textilateljéer på Östra Ågatan och  
i Ekeby Bruk. Skrivar- och måleriverkstad på Alsikegatan. Introduktion och träffpunkt på  
S:t Göransgatan. Verksamhetens produkter säljs i egen butik på Bäverns gränd.  
 
Ting och Kaka samverkar i den verksamhet ansökan avser med Kamratföreningen Länken, 
Kamratföreningen Verkstan RSMH och föreningen Hjärnkoll, Nykterhetsrörelsens 
Bildningsförbund och Studieförbundet Sensus, Studieförbundet Studiefrämjandet samt med 
psykiatrin inom Uppsala läns landsting. 
 
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, SWOT-analys, 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. 
 
Ting och Kakas budget år 2016 omsluter 7 423 tkr varav Arbetsförmedlingen svarar för  
5 400 tkr, försäljning och andra tjänster för 720 tkr. Företaget har 37 anställda medarbetare 
varav flertalet i olika arbetsmarknadsanställningar. 
 
Vid delårsuppföljningen (AMN-2015-0114, § 124, 15 okt.) uppvisar Ting och Kaka bra 
resultat med femtiosex medarbetare i arbetsträning eller arbetsmarknadsanställning. 
Redovisningen inkluderar Kafé Rekommenderas (f.d. Kulturcaféerna). 
 
Förvaltningen bedömer att Ting och Kaka har en väl utarbetad verksamhetsidé som 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.  Företaget har en god förmåga till insatser och resultat för människor som står 
långt från arbetsmarknaden. Den mångfasetterade verksamheten kan möta personer med olika 
behov. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidraget 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 
Förvaltningsdirektör 
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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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