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Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området 
arbetsmarknad och sysselsättning 
 
Förslag till beslut: 
 
att anta föreslagna mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom 
området arbetsmarknad och sysselsättning 
 
Föredragning 
Nämnden fastställde 2013-03-20 ”Modeller för samspelet med det civila samhället” Nämnden 
tydliggör med beslutet hur den kan bygga relationer till det civila samhället. Dokumentet 
fungerar som utgångspunkt för nämndens bidragsgivning och för nämndens fortsatta arbete 
med bidrag, stöd och annan samverkan med det civila samhället.  
 
Nämnden gav 2013-03-20 § 52 kontoret i uppdrag att utarbeta mål och riktlinjer för nämndens 
stöd till ideella organisationer inom verksamhetsområdet arbetsmarknad och sysselsättning. 
Kontoret föreslår i bifogad handling riktlinjer för verksamhetsbidrag inom området 
arbetsmarknad och sysselsättning.  
 
Riktlinjerna utgår från modellerna för samspel med det civila samhället som nämnden beslutat 
om samt den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 
som antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27. 
 
Riktlinjerna tydliggör att verksamhetsbidragen är selektiva. Det innebär att nämnden gör en 
bedömning utifrån kriterier som behov av verksamheten, mål för verksamheten, uppföljning, 
förväntade effekter, att verksamheten harmonierar med nämndens mål och 
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inriktningsdokument, organisationens arbete med integration, mångfald och jämställdhet samt 
utrymme inom nämndens ekonomiska ram.  
 
Vad gäller sociala företag kan dessa inte få verksamhetsbidrag till en del som är 
konkurrensutsatt eller som på annat sätt snedvrider konkurrens. Ideella föreningar och 
arbetsintegrerande sociala företag som är medlemsbaserade och ordnar arbetstillfällen och 
meningsfull sysselsättning åt sina medlemmar prioriteras. 
 
För att underlätta kontinuitet och långsiktighet är utgångspunkten att organisationer som 
tidigare beviljats bidrag ska kunna räkna med fortsatt bidrag så länge inte nya omständigheter 
som motiverar en förändring framkommer. Nytillkomna organisationer kan beviljas bidrag 
om nämnden har behov av verksamheten, organisationen uppfyller villkor för bidrag enligt 
riktlinjerna samt enligt det ekonomiska utrymmet.    
 
Organisationerna ska redovisa hur bidraget används. Riktlinjerna anger vad ansökan om 
verksamhetsbidrag ska innehålla. 
 
För 2014 har nämnden beviljat verksamhetsbidrag inom området arbetsmarknad och 
sysselsättning till sju organisationer varav två ideella organisationer (Röda Korset Kupan och 
Nyby Vision), två sociala företag (Ting och kaka och Social Ekonomi Uppsala), två sociala 
kooperativ (Capella och Snidar) och en ideell organisation som också driver ett socialt företag 
(Uppsala Stadsmission som driver det sociala företaget Hantverksslussen). Utöver 
verksamhetsbidrag ger nämnden uppdrag till vård och bildning att tillhandahålla handledare i 
de två sociala kooperativen. För 2014 är nämndens budget för verksamhetsbidrag 11 000 tkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna i sig innebär inte några ökade eller minskade ekonomiska åtaganden för nämnden. 
Nämnden har fortfarande kontroll över att bestämma nivån på de ekonomiska åtagandena i sitt 
bidragsgivande till ideella organisationer, exempelvis hur stor budgeten för verksamhetsbidrag 
ska vara. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål och riktlinjer för 
verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området arbetsmarknad 
och sysselsättning 
 
 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i en gemensam 
överenskommelse som beslutades av kommunfullmäktige våren 2013. Överenskommelsen 
lyfter fram betydelsen av: 

• att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan 
parterna 

• att synliggöra och stärka ideella organisationers självständighet och oberoende 
• att utveckla möjligheter för ideella organisationer att utgöra en viktig aktör inom 

välfärdsutvecklingen 
• att ge den ideella sektorn en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och 

demokratiska process 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill ta tillvara medborgarnas drivkraft, förmågor 
och engagemang. Inom det civila samhället identifieras behov och inom det civila samhället 
tas initiativ till att skapa en positiv samhällsutveckling. Med civila samhället avses främst 
ideella organisationer, allmännyttiga föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar och 
arbetsintegrerande sociala företag/kooperativ. Utgångspunkten för samspel med det civila 
samhället är att stöd och stimulans ska utgå ifrån organisationernas integritet och oberoende. 
 
 
Föreningar som kan få verksamhetsbidrag 
 

• Organisationen ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Uppsala 
kommun. 

• Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta 
ställning för demokratin som samhällssystem. 

• Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla 
kommunmedlemmar, om inte sakliga och av kommunen godtagbara skäl finns som 
hindrar detta. 

• Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller gällande 
lagstiftning. 

• All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.  

• Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. 
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Verksamhetbidrag 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fördelar verksamhetsbidrag. Bidragen är selektiva, 
vilket innebär att en bedömning görs för varje organisation utifrån att: 
 

• Organisationen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta inom 
verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet 

• Organisationen presenterar tydliga, uppföljningsbara mål för sin verksamhet och 
arbetar fram metoder för att följa upp resultat och kvalitet 

• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument 
• Förväntade effekter av de metoder man planerar att använda samt vilken plan som 

finns för verksamhetens utveckling 
• Organisationens arbete med integrations-, mångfalds- och jämställdhetsarbete 
• Utrymme finns inom ekonomisk ram 

 
Sociala företag 
Sociala företag som konkurrerar med företag kan inte få verksamhetsbidrag till den del som är 
konkurrensutsatt. Däremot kan företaget få bidrag till sin ideella verksamhet förutsatt att det 
inte blir en subvention av den konkurrensutsatta delen.  
 
Ideella föreningar och arbetsintegrerande sociala företag, utifrån nämndens/regeringens 
definition av arbetsintegrerande sociala företag, som är medlemsbaserade och ordnar 
arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning åt sina medlemmar prioriteras. 
 
 
Kontinuitet och långsiktighet 
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. Exempel på sådana omständigheter kan vara 
avvikelse från uppsatta mål, ökad självfinansiering eller förändrad kommunalekonomisk ram 
alternativt tydliga förändringar i de styrande dokumenten. 
 
Nytillkomna organisationer/verksamheter kan beviljas bidrag om nämnden har ett behov av 
verksamheten, organisationen uppfyller villkoren för bidrag enligt riktlinjerna och om 
utrymme finns inom ekonomisk ram. 
 
 
Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget 
Organisationer ska redovisa hur man använder bidraget. Man ska lämna uppgifter om 
organisationens ekonomi och en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med 
erhållet bidrag. Vid prövning av en ansökan görs en resultatuppföljning där hänsyn tas till hur 
organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de uppnått. 
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Uppkomna händelser under året, som medför markanta avsteg från fastställd budget och 
verksamhetsbeskrivning, ska rapporteras till nämnden.  
 
Om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att 
verksamheten ändras eller övriga förhållanden väsentligt förändrats kan nämnden besluta om 
att stoppa bidraget eller besluta om återbetalning. 
 
 
Ansökan 
Ansökan ska innehålla: 

• Verksamhetsbeskrivning 
• Stadgar 
• Beskrivning av målgrupp 
• Beskrivning av metod/arbetssätt 
• Tidsram som ansökan avser 
• Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnden 
• Budget 

 
Aktuella föreningsdokument så som:  

• Årsmötesprotokoll 
• Verksamhetsberättelse 
• Bokslut 
• Revisionsberättelse 
• Verksamhetsplan  
• Föreningens organisationsnummer 

 
 
Ansökan kan göras när som helst under året och ska vara utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden tillhanda senast tre månader innan verksamhetens planerade start.  
 
 
Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 juni 2014. 
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