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Ansökan om verksamhetsbidrag inom 
arbetsmarknad och sysselsättning 2020: 
Initcia 
Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  

att bevilja Initcia 1 350 000 kr i verksamhetsbidrag för 2020 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 1 350 000 kr för år 2020 
vilket motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års verksamhetsbidrag 
samt en ökning med 763 500 kr för en utökad verksamhet. 

Initcia ansöker om verksamhetsbidrag för 2020 med 1 350 000 kr.  
 
Initcia ekonomisk förening bedriver en bred verksamhet som erbjuder arbete, 
arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering i kontorsmiljö.  Målgruppen är 
personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och kan ha en nedsatt 
arbetsförmåga. För 2019 beviljades Initcia verksamhetsbidrag för 
arbetsmarknadsinsatser med 575 000 kr.  
 
Ärendet  

Kommunens stöd är selektivt i enlighet med riktlinjerna för stöd till sociala företag. Det 
är upp till varje nämnd att avgöra sitt fortsatta stöd och hur långsiktigt stödet ska vara. 
Arbetsmarknadsnämnden prioriterar breda verksamheter för sitt stöd. Nämnden vill 
förtydliga arbetsmarknadsinriktningen i det framtida stödet. 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i september 2018 (AMN 2018-0329) att godkänna 
handlingsplanen för sociala företag i de delar som berör nämnden. Handlingsplanen 
säger bland annat att en ny förvaltningsövergripande modell för finansiell stödstruktur 

Datum: Diarienummer: 
2019-11-25 AMN-2019-0384 

Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsnämnden  
Tjänsteskrivelse 
 
Handläggare:  
Karin Reuterdahl 
Moa Hast  



Sida 2 (3) 

gällande anställning, arbetsträning och sysselsättning ska tas fram.  Vad gäller 
samarbetet med de sociala företagen i deras arbete med att ta emot individer från 
arbetsmarknadsnämndens målgrupper i arbetsträning och 
arbetsmarknadsanställningar prövas en ny upphandlingsmodell, Dynamiskt 
inköpssystem (DIS).   

I augusti 2019 (AMN-2019-0207) beslutade arbetsmarknadsnämnden att 
verksamhetsbidrag inom arbetsmarknad och sysselsättning föreslås upphöra i och 
med antagandet av en ny bred riktlinje. Arbetsmarknadsnämnden ser över sina 
riktlinjer och nämndens stöd till det civila samhället förändras med en tydligare 
inriktning mot att minska andelen personer med försörjningsstöd samt en tydligare 
arbetsmarknadsinriktning. Förändringar i nämndens stöd har inletts och kommer att 
fullföljas under 2020. Förändringar i nämndens stöd till civilsamhället sker i dialog och 
samråd med det civila samhället.   

I nämndens gällande riktlinjer för stöd till ideella organisationer som verkar med 
insatser inom arbetsmarknad och sysselsättning fastställs 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. Nämndens 
nuvarande verksamhetsbidrag inom arbetsmarknad och sysselsättning utgår när ny 
riktlinje antas. Från 2021 kommer nya riktlinjer att gälla.   
 
Initcia samarbetar med arbetsmarknadsavdelningen gällande arbetsrehabilitering 
och arbetsmarknadsanställningar och har även samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och Försäkringskassan. Initcia har också nära 
samarbete med ett flertal ideella organisationer och företag. För år 2020 kommer 
Initcia att utöka antalet arbetsträningsplatser från nuvarande tio platser till 20 
platser för arbetsträning från arbetsmarknadsavdelningen inom ett flertal olika 
verksamheter samt att minst två personer från målgruppen erbjuds anställning 
inom Initcias webb- och kommunikationsbyrå Fyris webb och att minst två 
personer erbjuds anställning hos Initcias systerorganisation Brukarrevisionsbyrån.  
 
Målgrupp aktuell för insatser hos Initcia är personer som på grund av 
funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga, personer som har en social 
problematik, är långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, är svaga i svenska 
språket eller som på grund av annan form av social utsatthet befinner sig utanför 
arbetsmarknaden. Personerna uppbär ofta försörjningsstöd.   
 
Initcias verksamhet står på tre ben; att erbjuda arbetsträningsplatser och anpassade 
arbetsplatser för personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden, att 
initiera och driva idéburna och samhällsnyttiga projekt samt att utveckla och sälja 
tjänster för att kunna erbjuda fler löneanställningar. Initcia erbjuder kontorsrelaterade 
tjänster inom information och text, webbutveckling, webbdesign, layout, 
administration och bokföring. Initcia bedriver också ett flertal ideella och 
samhällsnyttiga projekt som Barn i Uppsala, Gratis Uppsala, Föreningshjälpen, 
babymassage samt språkcafé. Initcia har också skapat plattformen Initiativbyrån som 
bland annat säljer tjänster inom validering. Initcia utvecklar nu också HUB18; ett 
föreningshus och mötesplats. Som deltagare på Initcia erbjuds arbete i kontorsmiljö, 
möjlighet finns också till erfarenhet av projektledning och att själv utveckla egna 
projekt- och affärsidéer för att på så sätt skapa sitt eget arbete.  
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Under 2019 har Initcia tagit emot 55 personer i arbetsträning varav 13 unika personer 
från arbetsmarknadsavdelningen samt har haft fem personer från målgruppen i 
anställning.  Till det tillkommer personer som har fått sin anställning före 2019.  

Förvaltningen bedömer att Initcia har en väl utarbetad verksamhetsidé. Inom 
organisationen finns kompetens och erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet av 
arbete med aktuell målgrupp. Initcias ansökan är upprättad utifrån av förvaltningen 
framtagen mall och innehåller bland annat beskrivning av organisation, 
årsredovisning, verksamhetsplan och budget. Vidare innehåller ansökan uppgifter om 
verksamhetsidé, syfte med ansökan, beskrivning av målgrupp, mål, nätverk och 
samarbeten, metodbeskrivning och vad som ska redovisas till nämnden utifrån 
inlämnad ansökan.  

Om Initcia blir avtalad leverantör enligt Dynamiskt inköpssystem (DIS) kan 
ersättningsnivå och beviljat verksamhetsbidrag komma att påverkas för att dubbelt 
finansiellt stöd inte ska utgå.  

 

Konsekvensanalyser 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget för år 2020 till 
arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Sammanställning av beviljade 
verksamhetsbidrag 2019, sökta bidrag 2020 och förslag till beslut redovisas i bilaga 1. 

Näringslivskonsekvensanalys 

Beslutet bör inte ha någon konsekvens för näringslivet. 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. 

Jämställdhetskonsekvensanalys  

Målgruppen är personer som på grund av funktionsnedsättning har nedsatt 
arbetsförmåga, personer som har en social problematik, är långtidssjukskrivna eller 
långtidsarbetslösa, är svaga i svenska språket eller som på grund av annan form av 
social utsatthet befinner sig utanför arbetsmarknaden. Beslutet bör inte ha någon 
negativ konsekvens för något kön då det inte finns någon prioritering av män, kvinnor 
eller personer med annan könstillhörighet eller uttryck. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet har inte någon negativ konsekvens för barn då målgruppen inte innefattar 
barn.  

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Lena Winterbom 
Direktör 
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Sammanställning verksamhetsbidrag 
2019 och förslag 2020 
 

Organisation Föreslaget 
verksamhetsbidrag 
2020 

 Sökt 
verksamhetsbidrag 
2020, helår 

Beviljat 
verksamhetsbidrag 
2019 

PermaKultur 177 000 kr för 
perioden 1 januari – 
30 juni 2020 

 449 000 kr 346 000 kr 

Café 
REKOmmenderas i 
Uppsala 

299 000 kr för 
perioden 1 januari – 
30 juni 2020 

 598 000 kr 587 000 kr 

Uppsala Stadsmission 1 876 000 kr för 2020  2 600 000 kr 1 840 000 kr 

Uppsala 
Rödakorskrets 

323 000 kr för 
perioden 1 januari – 
30 juni 2020 

 730 000 kr 632 000 kr 

Initcia ekonomisk 
förening 

1 350 000 kr för 2020  1 350 000 kr 575 000 kr 

Ting och kaka   Har ej sökt. 
Verksamheten har 
upphört. 

812 000 kr 

Social Ekonomi 
Uppsala 

  Har ej sökt. 
Verksamheten har 
upphört. 

627 000 kr 
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